
ÈPOCA IV -N.° 170 -Març 2003
SINDICAT DE TRE8AUADORS I TREBALLADORES
DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ.
INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-lv)
Director: VICENT ESTEVE
Consell de Redacció: JOAN BLANCO, JoRDlBoLUQA,
VICENT MAURÍ, RAFA MIRAUES
Administració, Redacció i Publicitat: Juan de Mena, 1 8, baix
46008 València. Tel. 963919147. Fax: 963924334
correu-e: allioli.stepv@intersindical.org
hftp://www. intersindical. org/stepv

Dipòsit Legal: V- 1.454- 1981

Franqueig Concertat 46/075

lASTEPV'IV
encara més, el Sindicat de l'Ensenyament

Alacant, 6, 7 i 8 de juny de 2003 Palau de Congressos (Col·legi de Metges)

PONÈNCIES: en valencià pàg. 5, i en castellà pàg. 41



Resolució del Consell
Nacional de l'STEPV-lv

El Consell Nacional de l'STEPV-lv, reunit a la ciutat de Xàtiva (La Costera) en
sessió ordinària, celebrada I'l de març de 2003, en compliment d'allò que
estableixen els actuals Estatuts

ACORDA:

1. Convocar el IX Congrés del Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana.
2. Aprovar la proposta de Reglament que figura com Annex I d'aquesta
Resolució i delegar en el Secretariat Nacional per a que concrete la proposta
organitzativa que figura en l'Annex II, sense perjudici de la validesa dels
acords que, al respecte, prenga aquest Consell Nacional.

Xàtiva, 1 de març de 2003.

Reglament del IX Congrés
Alacant 6, 7 i 8 de juny de 2003

Article 1. El IX Congrés es realitzarà entre els dies 6,7 i 8
de juny de 2003. El període de debat començarà des del
mateix moment de la publicació de les ponències, i d'elles es
donarà difusió al conjunt de l'afiliació.

Article 2. L'ordre del dia del IX Congrés serà el següent:
- Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del Congrés.
- Informe del Secretariat Nacional.Valoració i votació, si

s'escau.
- Ponències:

- Organització Í Estatuts Valoració de les eleccions
sindicals. L'adequació organitzativa. Estatuts.

- La Formació dels empleats i empleades públics.
La formació inicial Í contínua del professorat i del
PAS. La Formació Sindical.

- Política Educativa: crítiques i alternatives al
model neoliberal.

- Salut Laboral. La salut laboral Í la prevenció dels
riscs laborals a l'ensenyament.

- Resolucions.
- Elecció dels òrgans de representació.

Article 3. El debat es realitzarà en cada Unió Comarcal,
segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant
la difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt
de l'afiliació. Es realitzarà, si més no, dues rondes de reu-
nions congressuals: la primera, entre I'l Í el 4 d'abril de
2003: la segona, del 13 ai 16 de maig de 2003.*
Es publicaran totes les esmenes presentades fins el 7 d'abril,
que seran distribuïdes a tota l'afiliació.També s'admetran
totes les esmenes, en una segona fase, fins el 19 de maig.

Article 4. Tot grup de persones afiliades que ho desitge tin-
drà dret a presentar una proposta d'agrupament o tendèn-
cia, per a la qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la
publicitat i difusió de la mateixa, tot i convocant reunions
obertes de persones afiliades, si així és sol.lidtat.
L'agrupament o tendència quedarà automàticament consti-
tuït si: a) Es subscriu per, si més no, 100 persones afiliades
al sindicat, b) Es subscriu per, si més no, el 40% dels mem-
bres del Secretariat Nacional.

Article 5. Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se
autònomament per a l'elaboració d'esmenes o projectes de
resolució.



Article 6.Tindran dret a vot, així com a ser persones electores
í elegibles, totes les persones delegades al IX Congrés.

L'elecció de persones delegades es realitzarà en
llistes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran
dret a representació proporcional.
Correspon a les Unions Comarcals els criteris d'adscripció de
persones delegades, així com la seua elecció, tot i garantint-
se, a nivell de cada Unió Intercomarcal, la presència de tots
els sectors. Correspon una persona delegada per cada 50
persones afiliades o fracció. Són membres de Ple del Congrés
les persones integrants del Secretariat Nacional.
Cada Unió Comarcal elaborarà un Acta de la seua constitució
amb indicació de nombre d'assistents, ponències i temes
tractats, esmenes que passen amb indicació del percentatge
de vots, Í persones delegades al Congrés.

Article 8. En el IX Congrés s'hi constituirà una Comissió de
Credencials, integrada per una persona de cada Unió
Intercomarcal, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la
seua inclusió en el llistat de persones delegades, l'acreditació
corresponent,

Article 9. Passaran al IX Congrés totes les esmenes que
obtinguen un 20% de vots en cada Unió Comarcal.o en el
Secretariat Nacional.

Article 10. El IX Congrés funcionarà en Plenari i en
Comissions.
Les decisions es prendran per majoria absoluta dels mem-
bres de ple dret inscrits en el Congrés, en primera votació, i
per majoria simple en la segona. Si en la segona votació el
nombre d'abstencions és majoria simple, tornarà a debatre's,
en torn tancat -amb una veu a favor i una altra en contra—
, el punt votat. Després d'aquest debat s'aprovarà per majo-
ria simple de "sí" o "no".

Article 11. El Ple del IX Congrés quedarà constituït, en pri-
mera convocatòria, amb la presència de les dues terceres
parts de les persones membres de ple dret, i en segona con:

vocatòria, mitja hora més tard, amb la presència de la meitat
més una d'elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l'hora
d'acabament del Congrés.

1. La ponència podrà assumir les esmenes que con-
sidere, les quals, si cap persona es pronúncia en contra, que-
darien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no
foren assumides per la ponència seran debatudes i votades
pel Ple.També seran debatudes i votades pel Ple aquelles
parts de la ponència original que assumesca una o més d'una
persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat
esmenes que la modifiquen. Acabada la votació de les esme-
nes, se sometrà a votació global el document resultant.

Article 13. Els documents congressuals que impliquen
definició sobre línia d'acció sindical hauran de presentar-se
fins un mes abans del Congrés, prèvia aprovació de la
inclusió pel Consell Nacional o, en el seu defecte, pel

.Secretariat Nacional. Les propostes de resolució que no
impliquen definició sobre línia d'acció sindical podran pre-
sentar-se fins les 14.00 hores del dia anterior a la cloenda
del Congrés. ,

Article 14. El Secretariat Nacional tindrà, durant el
Congrés, les següents funcions:
- Procedir a l'apertura del Congrés.
- Presentar aquest reglament al Ple del Congrés í sotmetre'l
a votació global.
- Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el
mecanisme d'elecció.
- Presentar el seu informe, després de l'elecció de la Mesa
del Congrés. El SN cessarà en la funció representativa de
l'STEPV-lv,

Article 15. La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots
els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i moderar
el seu desenvolupament. Representa l'STEPV-lv durant el
Congrés i podrà ser revocada a proposta d'un terç de les
persones congressistes, si així ho decidirà el Ple. La Mesa
farà una proposta de distribució dels treballs i d'horaris.
Estarà composada per set persones, de les quals una exercirà
la Presidència, una altra la Secretaria Í les altres actuaran
com a vocals. La Mesa haurà d'estar composada per perso-
nes de les diferents Unions Intercomarcals, així com dels sec-
tors.

ORGANITZACIÓ DEL IX CONGRES

Correspon al Secretariat Nacional:
1. Fer una proposta de ponències i resolucions i encomanar
la seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les
que figuraran: Reglament del Congrés; Informe del
Secretariat Nacional; Ponències i Resolucions, sense perjudici
del que aprove el Consell Nacional d'l de març.
2. Proposar la composició de: Comissió de Credencials,
Comissió de Resolucions, Comissió de Candidatures i Mesa
del Congrés.
3. Resoldre quantes incidències puguen produir-se.
Correspon al IX Congrés: establir la composició del
Secretariat Nacional, de la Comissió de Garanties i Conflictes,
Comissió de Control Administratiu, i els criteris pels quals es
nomenen els permanents sindicals.

País Valencià, 2003

* El Secretariat Nacional, per causes tècniques en la
impressió í l'enviament de les ponències, ha pros la
declssió de retardar la primera ronda d'assemblees pre-
vista de l'1 a 4 d'abril al 8, 9 110 d'abril, i la segona
ronda al 20, 21 I 22 de març.



Benvolgut company/Benvolguda companya:

Entre 1999 Í 2002, la nostra organització ha
enllestit uns canvis de gran trascendència per al

futur, alguns dels quals ja hem començat a albirar.
Des que vam decidir ser alguna cosa més que un
"sindicat de mestres" (tot siga dit amb el raonable
orgull d'haver aportat un model sindical que cada
vegada més col·lectius de treballadores Í treballadors
el fan seu), hem accedit a espais laborals on durant
molts anys se'ns havia negat la nostra presència.

En aquesta ocasió, hem de tornar a parlar, sobre-
tot, d'ensenyament i dels treballadors i treballadores
de l'ensenyament, sense oblidar que formem part de
la Confederació d'STEs, la qual farà el seu congrés en
els dies 27,28,29 i 30 de juny a Poio (Pontevedra).

El Secretariat Nacional ha considerat indispensa-
ble reprende amb força dos debats: una política edu-
cativa adient per a un context molt advers per al
model d'Escola Pública que històricament hem
defensat; Í un model de formació —sindical i profes-
sional, interna Í externa—, que tot contemplant les
necessitats del professorat, siga compatible amb les
de col·lectius del personal d'Administració i Serveis.
També cal traure conclusions de les eleccions sindi-

cals i dels quatre anys transcorreguts des delVIl con-
grés i, tenint en compte els nostres lligams confede-
rals, fer adequacions organitzat!ves Í, si escau, esta-
tutàries. Per primera vegada, abordarem una ponèn-
cia sobre la salut laboral i la prevenció de riscos labo-
rals, centrada sobretot en l'ensenyament Finalment,
el conjunt de l'afiliació ha de participar en l'elecció
dels òrgans sindicals que dirigiran l'organització en
els pròxims quatre anys. En aquesta ocasió, val a dir
que hi haurà una renovació de persones d'un abast
major que en els darrers congressos.

Tota l'afiliació té veu i vot en aquest procés. No
hi ha congressos sense idees, propostes ni persones
que conformen un projecte. Si hem fet un gran
esforç en les eleccions, ara cal que eixa victòria
enfortesca internament l'organització. En els nos-
tres congressos tot és possible, perquè cap idea ni
persona és marginada. Per això és tan important
que tot funcione democràticament, que cap veu es
quede al marge i que els òrgans sindicals elegits
continuen representant-nos a totes Í a tots. La nos-
tra força és ser-ne cada dia més, i continuar units
entre tanta pluralitat.

ASSEMBLEES CONJUNTES
PER A UAFILIACIO DE TOTS ELS SECTORS

Alacant
Alcoi
Algorfa
Elda-Pctrer
Elx
La Vila Joiosa
Pedreguer
Castelló
de la Plana
La Vall d'Uixó
Segorbe
Vinaròs
Ayora
Alzira
Gandia
Llíria
Sagunt
Ontinyent
Requena
Tuéjar
València
Xàtiva

Dimecres, 9 d'abril i dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.
Dimarts, 8 d'abril i dimarts 20 de maig. 19 hores.
Dimarts, 8 d'abril i dimarts 20 de maig. 18 hores.
Dimecres, 9 d'abril i dimecres 21 de maig. IES Azorín. 18 hores.
Dijous, 10 d'abril i dijous 22 de maig. Seu del sindicat. 18 h.
Dimecres, 9 d'abril i dimecres 21 de maig. C.R Hispanidad. 18 hores
Dimarts, 8 d'abril i dimarts 20 de maig. C.R L'Alfàs. 18 hores.

Dimecres, 9 d'abril
Dijous, 10 d'abril i
Dimarts, 8 d'abril i
Dimecres, 9 d'abril
Dimecres, 9 d'abril
Dimarts, 8 d'abril i
Dimarts, 8 d'abril i
Dijous, 10 d'abril i
Dijous, 10 d'abril i
Dimecres, 9 d'abril
Dijous, 10 d'abril i
Dimecres, 9 d'abril
Dimecres, 9 d'abril
Dimarts, 8 d'abril i

i dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 h.
dijous 22 de maig. C.R La Moleta. 17:30 hores,
dimarts 20 de maig. IES Cova Santa. 17:30 h.
i dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 17:30 hores,
i dimecres 21 de maig. IES d'Ayora. 13 hores,
dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores,
dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores,
dijous 22 de maig. C.R Sant Miquel. 17:30 hores,
dijous 22 de maig. C.R Mediterrani. 18 hores,
i dimecres 21 de maig. C.RLIuís Vives (Llombo). 18 h.
dijous 22 de maig. C.R lucio Gil Fagoaga. 18 h.
i dimecres 21 de maig. C.R La Purísima. 13 hores
i dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 hores,
dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.



Ponència d

Introducció

1. Un nou sindicalisme es consolida.

2. Una organització basada en les persones.

- El repartiment intern de responsabilitats.
- Per una distribució equitativa de les responsabilitats entre homes Í dones.

3. Una estructura horitzontal per a la presa de decisions.

- Els nuclis sindicals de centre: la xarxa bàsica per a l'acció sindical.
- Les Unions comarcals: la base territorial, base social.
- Les Unions intercomarcals: una adequació a una realitat més complexa.
- El Consell Nacional: una adequació als Estatuts.

4. La participació en l'organització.

- Les seus comarcals Í intercomarcals.
- Agents de representació en institucions, organismes i entitats.
- Els permanents sindicals.

5. L'STEPV-lv i la Confederació d'STEs
Com afrontem el Congrés de la Confederació d'STEs.
En quina fase estem?

6. Modificacions dels estatuts de l'STEPV-lv

El balanç de les propostes de treball del VI,VII i delVIII Congrés, tant des del punt de vista políticosindical
com organitzatiu, és altament positiu. Aquest congressos van ordenar el contingut i el procediment per tal
d'arribar a constituir la Intersindical Valenciana, una fita que va tindré com a estació anterior la constitució,
al seu torn, de la Federació de Sindicats de Treballadors iTreballadores del País Valencià a partir dels sectors
en què es va organitzar l'STEPV-lv en el VII Congrés.

Tot s'ha acomplert segons allò que es va preveure, sí més no, fins ara, amb la convicció i la humilitat de
saber que hi ha per davant un llarg i esforçat camí per bastir una alternativa sindical global en el món labo-
ral. La IntersindicalValendana és el projecte més ambiciós del Sindicat Í el que globalitza millor els objectius
polítics i ideològics de l'organització. Continua sent, per tant, l'aposta de més llarg abast per als propers qua-
tre anys.

Per altra banda, els resultats dels diversos processos electorals esdevinguts en aquests darrers anys donen
un balanç ben positiu del grau d'arrelament de la nostra organització sindical, a l'ensenyament Í en altres
àmbits, objectiu de les modificacions organitzatives esmentades. Així, doncs, es disposem a adequar el
Sindicat de l'ensenyament als nous temps, des de la tranquil·litat d'anar fent passes fermes i el neguit per
haver d'assumír majors responsabilitats davant les treballadores i els treballadors i de la societat



1.

Després de les eleccions sindicals de 2002/2003,
l'afirmació que l'STEPV-lv és cl Sindicat de l'en-
senyament continua tenint plena validesa, més si
cap, en haver obtingut el major suport dels treballa-
dors i treballadores de l'ensenyament des que hi ha
eleccions democràtiques.

Els 11.570 vots obtinguts pel Sindicat en les pas-
sades eleccions sindicals en l'ensenyament públic
representen el 40,68 °/o de tots els assignats a can-
didatures, mentre el segon sindicat en va obtenir
6.241 vots (21,91%). Des de 1987 —any de les
primeres eleccions sindicals democràtiques— fins
avui, el Sindicat és el més votat convocatòria rere
convocatòria. Els resultats de 2002 no han fet més
que confirmar aguesta regularitat que s'expressa
també territorialment: l'STEPV-lv és el sindicat
més votat en totes les comarques del Nord i del
Sud del País Valencià, i en quasi totes les comarques
centrals, a excepció d'El Camp de Morvedre Í la
Plana d'Utiel-Requena, on és la segona força i con-
tinua creixent convocatòria rere convocatòria. El
Sindicat és, doncs, una organització molt ben arrela-
da a tot arreu, en tots els sectors educatius, com ho
corroboren els resultats obtinguts en meses on vota
majoritàriament el professorat del Cos de Mestres Í
on vota més professorat de Secundària (en 2002, el
cens electoral presenta una distribució quasi simètri-
ca entre ambdós sectors), en les grans ciutats Í en els
petits nuclis de població, en comarques valenciarto-
parlants i en les que són històricament castellano-
parlants.

L'STEPV-lv també avança i e
sindicat representatiu en la resta de sectors de
l'ensenyament, fins Í tot on es donen condicions
molt desfavorables. En el conjunt de les universitats,
el sindicat ha obtingut representació en quatre de les
cinc universitats públiques (Universitat d'Alacant,
Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de
València-Estudi General Í Universitat Politècnica de
València), amb l'excepció de la Miguel Hernàndez
d'Elx —a més de tenir-ne també, mitjançant candi-
datura unitària amb d'altres forces sindicals, en la
Cardenal Herrera-CEU, centre de Moncada, així com
en l'Escola Universitària de La Florida, a
Catarroja— i en tots els sectors (Juntes de Personal
Docent Í Investigador, Juntes de Personal
d'Administració i Serveis i els Comitès d'Empresa),
per la qual cosa ha augmentat el nombre de dele-
gats i delegades de 18, en 1998, a 31, en 2002.

Per altra banda, l'STEPV-lv es manté com a sin-
dicat representatiu en l'ensenyament privat concer-

tat en unes circumstàncies molt adverses, quan
altres forces sindicals de classe tenen moltes dificul-
tats davant l'embranzida de les organitzacions que
compten amb el favor de la patronal, tot i coincidint
en uns moments en que l'equip de treball del
Sindicat hi va haver de renovar-se amb les eleccions
en marxa. A rnés a més, s'ha de dir que la presència
de l'STEPV-lv entre els treballadors i treballadores
de l'ensenyament privat ha de superar permanent-
ment la desqualificació del sindicalisme groc per
defensar el concepte d'escoia pública, l'animadver-
sió de molts empresaris, quan no l'hostilitat de
l'Administració de torn, amb la col·laboració oportu-
nista de les mateixes forces sindicals que simultà-
niament comparteixen amb el Sindicat espais de
lluita per un model d'Escola Pública comú. Ahí estan
les sentències favorables a l'STEPV-lv cada vegada
que hi ha hagut de portar alsTribunals de Justícia la
seua arbitrària expulsió de la Mesa d'Ensenyament
Privat de la Conselleria de Cultura i Educació. En
aquest context, quasi permanent, ha d'intervindre
l'afiliació del Sindicat cada dia Í, especialment, en
període electoral.

Per totes aquestes consideracions, es pot afirmar
que a l'ensenyament s'ha consolidat una alter-
nativa al sindicalisme tradicional, més enllà de
conjuntures històriques o circumstàncies diver-
ses. Aquesta realitat posa en solfa, una vegada més,
els diferents "sambenitos" que, amb millor o pitjor
intenció, se li pengen al Sindicat, sempre amb la
pretensió —inútil— de fer invisible un treball rea-
litzat en tots i en cadascun dels temes de l'agenda
educativa, per a tots els sectors i serveis comple-
mentaris a la docència, i a favor de tots els treballa-
dors Í treballadores de l'ensenyament L'STEPV-lv no
és solament"el sindicat dels interins'Y'un sindicat de
mestres", "el sindicat del valencià" o "de la pública",
perquè ho és de tot això alhora. Però també és el
sindicat de molt de professorat que treballa en cen-
tres privats, del Personal d'Administració i Serveis,
dels funcionaris de carrera, del professorat de
Secundària, dels SPEs, de l'Educació Especial, de la
Formació de Persones Adultes o dels Ensenyaments
de Règim Especial, tot i que en aquest últim sector
cal intensificar l'acció sindical i acurar el nostre mis-
satge.

Preocupar-se per tot i per tothom, especialment
pels sectors més dèbils o més precaritzats, és la clau
per entendre que a! País Valencià, a diferència d'al-
tres llocs de l'Estat, les candidatures sorgides des de
sectors específics del professorat, amb un programa
limitat als seus interessos, com ara els interins, cate-
dràtics o determinats sectors docents de Secundària,
no han fet fortuna en les passades eleccions.

L'objectiu de contribuir a la unitat sindical
llançat des del congrés de Guardamar, en 1992, cal
considerar-lo vigent, en tant que és un objectiu



estratègic per als treballadors Í treballadores i per
això mateix forma part dels Estatuts. Però alhora cal
reconèixer que les pràctiques sindicals en aquest
sentit no han experimentat un canvi relíevant en la
bona direcció. Mentre el Sindicat, atenent les cir-
cumstàncies del seu naixement, ha sigut un sindicat
d'ensenyants, se l'ha qualificat pocs menys que d'or-
ganització corporativa per algunes de les organitza-
cions amb les quals caldria aconseguir la unitat des-
itjada. Ara, quan es va fent realitat un projecte glo-
bal per a tot el món del treball mitjançant la
IntersindicalValenciana, el pecat comès és el d'intru-
sisme. Qualsevol cosa excepte reconèixer que les
Plataformes en Defensa de l'Ensenyament Públic, fa
Mesa per l'Ensenyament en Valencià, la lluita contra
la la LOU i la Llei de Qualitat, la Vaga General cada
vegada que es convoca o les accions contra la
Guerra, reuneixen, colze a colze i dia a dia, totes les
organitzacions progressistes del País Valencià —i de
l'Estat— en un esforç comú d'oposició a les políti-
ques conservadores i antisocials, i que aquest esforç
hauria de situar més pròxima i fer més asequible fa
unitat sindical.

Amb tot i això, l'STEPV-lv no ha de fer una
política de braços creuats ni d'autocomplaença
pels resultats electorals. Perquè estar per la unitat
Í treballar des del pluralisme obliga a tindré una
pràctica en eixa direcció, incloent-hi les organit-
zacions sindicals que, tot i tenir un corpus ideolò-
gic oposat, poden compartir en un moment deter-
minat una reivindicació i una lluita a favor dels
treballadors i treballadores de l'ensenyament. La
pluralitat ideològica del professorat s'expressa,
afortunadament i lliurement, en el suport que
dóna a les diferents organitzacions sindicals.
Aquest és un fet que sempre mereixerà, mentre
siga fruit del joc net i democràtic, el respecte del
Sindicat. Atenent l'audiència que el sindicat té
entre el professorat, es pot afirmar que l'STEPV-
lv és percebut amb un tarannà unitari Í dialogant,
capaç de concitar la unitat d'acció. En certa
manera, el sindicalisme de l'ensenyament,
lluny de renunciar a la unitat sindical que el
va carateritzar en els seus orígens, manté
eixa condició en la mesura que atribueix a
l'STEPV-lv la capacitat de donar passes en aquei-
xa direcció.

I si l'esguard s'adreça cap a fora, es pot veure
igualment amb satisfacció el reviscolament dels
moviments socials progressistes que avui des-
menteixen aquella ximple i alhora perversa sentèn-
cia que afirmava que "s'havia arribat a la fi de la his-
tòria". Aquests moviments socials es manifesten
amb molts dels trets que han caracteritzat històrica-
ment els STEs: pluralisme, tolerància, integració,
heterodòxia... i voluntat d'avançar amb unitat.

A la fi, l'STEPV-lv no és solament un model sin-

dical alternatiu "en els papers" o reclòs en un deter-
minat àmbit, sinó que ja ocupa un espai al món sin-
dical i, per això mateix, és cada vegada més un refe-
rent polític i social.

La posició capdavantera de l'STEPV a l'ensenya-
ment no s'ha aconseguit com a conseqüència de dis-
posar d'un gran aparell sindical assistit de la corres-
ponent projecció mediata' que el fa omnipresent.
Ans al contrari, l'STEPV ha aconseguit la seua
consolidació malgrat els grans aparells sindi-
cals que gaudeixen d'una gran presència mediàtica
que els concedeix un valor afegit d'instruments
quasi institucionals, en moltes ocasions acompan-
yant el poder polític i beneficiant-se de les seues
benediccions.

L'STEPV és un sindicat de comarques, nascut del
desig d'identitat del propi país i dels propis ensen-
yants, el millor referent del qual són els propis
treballadors i treballadores de l'ensenyament.

Certament, l'organització ha sabut dotar-se dels
recursos materials adients per a poder fer la seua
tasca, per a la qual cosa ha invertit molts esforços —
sempre propis— i fins i tot ha hagut de consumir no
poques hores de debat al respecte. L'equilibri per ser
alhora un sindicat reivindicatiu i1 una font de serveis
per als treballadors i treballadores de l'ensenyament
ha merescut des de sempre l'atenció de l'organització.

Però ía dau de volta de l'STEPV sempre han
sigut la seua afiliació i la seua militància, sense
oblidar la lleialtat dels seus votants: les persones,
en definitiva. Una bona ràtio votants/afiliats,
aconseguida pacientment mitjançant una bona
atenció personal, una considerable dosi de mili-
tància pedagògica, una insubornable adhesió a
les necessitats i preocupacions dels companys i
companyes de treball, el respecte a la pluralitat,
saber i voler treballar junt a d'altres, esforçar-se
per vèncer el sectarisme en benefici de la unitat
d'acció, són trets que formen part d'un model
d'intervenció sindical que és participatiu, assem-
bleari, autònom Í plural. I en la mesura que tot
açò constitueix tot un model sindical, s'ha de tenir
en compte en l'organització del treball. Una orga-
nització que treballa pròxima a les persones ha de
proporcionar els instruments escaients precisa-
ment on afirma que és la seua base.



El repartiment intern
de responsabilitats

En el punt anterior s'ha fet esment, sobretot, del
tarannà de la intervenció cap a fora, però açò ha de
tindré també una correspondència interna, doncs no
s'adiu una pràctica sindical arrelada a les necessitats
i la participació de les persones —per contraposició
als models sindicals que primen les necessitats de la
pròpia organització— amb un funcionament intern
basat en la jerarquització i la burocràcia. Quan la
presa de decisions està oberta a la intervenció
col·lectiva i en funció de l'acció, s'imposa un repar-
timent de responsabilitats, una acció coordinada i
difusa, per arribar a tot arreu i des de cada lloc La
capacitat d'intervenir ha de suposar l'assump-
ció de responsabilitats. Aquest és el model que
anem aconseguint, també en l'àmbit intern.

En aquest punt, val a dir que a mesura que s'han
incorporat més persones al treball sindical —com a
permanents sindicals o com a membres d'òrgans
sindicals— ha augmentat també la participació
en la presa de decisions. Només caldria mirar les
renovades Juntes de Personal, el funcionament regu-
lar dels delegats i delegades de Salut Laboral o els
respectius secretariats nacionals d'ensenyament pri-
vat Í del més recent de les universitats per compro-
var amb satisfacció que hi ha més vinculació de l'a-
filiació al treball sindical. Una matisació: es participa
més en certs àmbits i menys en altres, com ara la
comarca. Però també és cert que el repartiment de
la responsabilitat no és tan equilibrat com es podria
pensar en funció del model. En'la pràctica, conviuen
actituds Í comportaments diferents, en ocasions con-
tradictoris. Però també hi ha desigualtat en la
manera que es reparteixen responsabilitats.
Reconèixer-ho és la primera condició per evitar-ho.

Generalment, el desequilibri en el reparti-
ment de responsabilitats prové d'una distribu-
ció inicial no sempre equitativa que no ha sigut
corregida. La pretensió d'arribar a un repartiment
equilibrat de responsabilitats s'ha de fer, a més a
més, quan ha augmentat en els darrers anys el
nombre de tasques i funcions i el nombre de perma-
nents sindicals. La distribució d'aquests per a l'aten-
ció dels diversos sectors, serveis Í seus del sindicat
està adquirint un grau de complexitat com mai
abans s'havia conegut.

Tots els membres d'un òrgan o equip de treball
són responsables d'evitar l'acumulació de tasques
en unes determinades persones, en ocasions pel
simple fet geogràfic de la seua ubicació. No és un
problema de qui ho pateix. En aquest sentit, la
manca d'experiència de determinats membres dels
òrgans no pot ser una coartada definitiva per que-
dar-se al marge d'un millor repartiment de tasques:
l'ensinistrament, la formació i, sobretot, la voluntat

política són condició necessària per a la solució;
compartir solidàriament la realització d'una deter-
minada tasca obliga tothom a mirar cap a l'altre, a
valorar quan s'està davant d'una sobrecàrrega
voluntària o involuntàriament suportada, tan se val,
i a actuar en conseqüència. Per a un repartiment
equilibrat de tasques i funcions caldria tenir en
compte, si més no:

Que hi ha tasques que corresponen a responsabi-
litats comarcals, intercomarcals, sectorials o nacio-
nals.

Que el territori té una lectura política i adminis-
trativa: no totes les seus tenen encomanades les
mateixes funcions ni suporten una mateixa pressió
externa i interna.

Que el nivell de responsabilitat de totes les per-
sones és el mateix dins del mateix òrgan. La neces-
sària incorporació de persones a tasques de direcció
i coordinació ha de contemplar unes possibilitats de
formació i coneixement de l'àmbit d'actuació.
Aquesta circumstància, lluny de servir per a cristalit-
zar un paper secundari de determinades persones
envers unes altres, és la condició per a un ple asso-
liment de responsabilitats.

És més difícil gestionar l'assignació de tasques
des d'uns criteris ancorats en la uniformitat. Ja no és
possible realitzar funcions diferents, molt diferents,
amb un grup de persones cada vegada més gran i
divers pe! que fa a la trajectòria i interessos perso-
nals, Í, a més, voler fer-ho amb una única manera
d'organitzar el treball. Cal tendir a la flexibilitza-
ció dels criteris organitzatius, però conservar
en la mesura que siga possible l'equivalència
en el valor de tots els treballs realitzats. En con-
seqüència, cal reforçar el control democràtic de totes
les tasques i de les condicions en què es realitzen per
evitar greuges, discriminacions i "zones fosques". En
una cultura organitzativa horitzontal com és la nos-
tra, i en una crisi de creixement quasi constant,
reforçar el control democràtic és indispensable en
una direcció nascuda de les pròpies persones que
fan la tasca. Les funcions d'organització s'han de
reforçar de forma notable. Una piràmide només
necessita un vèrtex. Nosaltres necessitem coordina-
ció interna i entre si d'uns òrgans sindicals que
volem col·legiats. En aquesta línia, es proposen
algunes reflexions amb una dimensió pràctica:

La participació s'expressa de forma conve-
niada i ordenada: hi ha un moment per al debat,
un moment per a prendre les decisions i un moment
per a avaluar-les. Mentrestant, s'ha de donar crèdit
a qui ha sigut encarregat de realitzar una tasca, s'ha
de col·laborar en que això siga possible Í s'ha de
complir amb els compromisos adquirits. La possibi-
litat de revocació d'una persona que fa una tasca en
nom d'altres és una garantia democràtica reconegu-
da en els estatuts. A partir d'ací, s'ha de contribuir
decididament a Pefectiva realització de la tasca
encomanada.



S'ha de fer un esforç per fer visibles totes les
funcions í totes les accions que es realitzen en
el sindicat, com a condició indispensable per assig-
nar-les de forma equilibrada. No totes les accions ni
totes les funcions precisen el mateix temps per a
realitzar-les ni els mateixos coneixements, però totes
configuren al final la dedicació efectiva d'alguna o
algunes persones. Cal bescanviar la noció de "motxi-
lla" (funció secundària o subalterna que se suma a
una altra o altres que es consideren rellevants) per la
simple noció de tasca reconeguda.

S'ha de reforçar el reconeixement dels res-
ponsables de coordinar activitats col·lectives
homogènies. L'organització global pot ser més eficaç
Í igualment democràtica en la mesura que pose en
relació a aquestes persones, sense haver de recórrer
constantment a reunir la totalitat del col·lectiu. La
representació és necessària quan l'assemblea per-
manent és una impossibilitat o impedeix, de fet,
i'acdó, també en l'àmbit intern, també pel que fa als
permanents sindicals.

L'aparició en els darrers anys d'un tipus
d'activitat, diguem-ne, "professional" o "tècni-
ca", molt lligada a l'ús de les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, aporta nous perfils de per-
sones potencialment menys interessades a exercir
una militància "clàssica" Í més a complir amb eficà-
cia una determinada funció al servei del sindicat,
amb total lleialtat, però amb una concepció limita-
da, més "laboral", de la tasca. El cas més clar d'a-
quest nou perfil de dedicació al sindicat són les per-
sones contractades: advocats, auxiliars o experts en
informàtica, amb una dedicació permanent o ocasio-
nal, però no és l'únic: l'atenció de la centraleta tele-
fònica de la seu central, el manteniment permanent
de la xarxa informàtica o les publicacions, estan
actualment a càrrec de permanents sindicals. Fins i
tot, l'assessorament comptable és avui una funció
realitzada des de la militància, quan fins fa ben poc
era un servei contractat.

Cal destriar, per tant, funcions diferents pel que fa
a l'activitat en el sindicat. Els perfils de dedicació
al sindicat han de ser compatibles. Això no lleva
que qualsevol permanent ha d'estar vinculat a l'or-
ganització a través dels òrgans sindicals, com pre-
veuen els estatuts. La lleialtat també s'expressa
compartint les decisions col·lectivament. El vincle
amb l'organització també ha de ser polític.

Finalment, cal parar atenció a un a
potencialment ilimitat pel que fa a les possibi-
litats d'intervenció: els afiliats í fes afiliades. A
continuació és destaca el paper dels nuclis sindicals
de centre, però avui hi ha afiliats i afiliades atenent
seus, representant al Sindicat en foros socials o en
els Consells Escolars Municipals (CEM) o militant en
moviments socials amb els quals el Sindicat vol tin-
dré una vinculació.Totes i tots conformen una xarxa

sindical, però hi manca una acció conscient d'aten-
ció i integració de les esmentades persones. Aquesta
és la qüestió a resoldre. Hi ha un Àrea de Política
Educativa, n'hi ha un altra de Moviments Socials,
però no un vincle amb l'afiliació que desenvolupa
tasques d'aquests àmbits. S'ha d'integrar l'afiliació
que participa en uns plans de treball i en un funcio-
nament intern que no supose més treball per a l'afi-
liació, sinó més atenció i més suport per, part del
Sindicat. Una possibilitat més: les afiliades Í els afi-
liats jubilats. Són una font d'experiència que, vincu-
lada, per exemple, a tasques de formació, d'assesso-
rament o de representació dei Sindicat en determi-
nats foros socials seria molt valuosa. No oblidem, per
a que no s'obliden, que han viscut la història més
recent de les formes d'ensenyar i la història d'un sin-
dicalisme alternatiu.

Per una distribució equitativa de
les responsabilitats entre homes i
dones

Considerem que, passats els darrers processos con-
gressuals i havent d'afrontar una nova atapa, hem
de plantejar-nos en quins aspectes s'ha fet necessa-
ri prendre mesures d'adequació a noves exigències,
tant sindicals com sodopolítiques. En el camp de la
distribució equitativa de les responsabilitats entre
homes Í dones, cal plantejar-se com arribar ais rep-
tes d'igualtat que s'esperen d'un sindicat com el
nostre.

En la nostra organització, com en la majoria de
les organitzacions mixtes, la presència de dones
ha estat més àmplia en les bases que en els
òrgans de gestió i representació, és a dir, aquells
que tenen a veure amb el poder i la jerarquització.
Aquesta realitat, que és històrica, no canviarà si no
prenem decisions que modifiquen les relacions, les
condicions en les quals es prenen íes decisions i la
vida quotidiana de l'organització.

L'absència de dones en els òrgans de representa-
ció i decisió del nostre sindicat implica una pèrdua
de riquesa i d'aportacions d'altres formes Í maneres
de fer, de relacionar-se, a més de no poder comptar
amb la participació de la base majoritària de l'afilia-
ció. Les dones Í els homes de la nostra organització
hem d'assumir que l'escassa presència Í participació
de dones en la gestió del sindicat i en els òrgans de
decisió és un "problema", una deficiència que hem
d'autocriticar-nos per a estar en disposició de propo-
sar accions positives que ens ajuden a corregir
aquesta situació. Si no ho fem així, pot semblar que
totes i tots acceptem com a "normal" que les dones
no estiguen en la vida sindical.
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Ens sembla important començar per reflexionar
sobre les causes de l'escassa participació de les
dones en la política en general Í en el nostre sindicat
en particular. Aquestes causes són tant externes com
internes. Quant a les externes, podem citar el dife-
rent repartiment de les tasques de la llar, la cura Í
educació de filles Í fills, així com l'atenció als majors.
També un procés de socialització diferenciat que fa
que les dones valorem més la nostra vida afectiva i
personal que la promoció laboral i molt menys la
projecció social. Quant a les causes internes, podem
dir que resulten la majoria de vegades invisibles i,
per això, difícils de concretar. Totes Í tots aprenem
dels models existents, imitem íes persones de les
quals hem après, les quals han estat el nostre punt
de referència. En aquest sentit, podem dir que els
models existents són masculins. Les dones han apa-
regut i, sobretot, desaparegut del panorama sindical
amb facilitat. No és fàcil per a una dona crear-se un
espai en la vida pública, en la vida sindical. El nos-
tre sindicat no escapa a aquesta realitat. Es possible
que la interrelació dones-poder-organitzadons no
resulte satisfactòria. Caldria començar per negociar
entre tots i totes un codi per a la pràctica sindical
que garantesca una igualtat d'oportunitats en la
nostra organització. Ens referim a l'estructura de les
reunions, als horaris, a les intervencions, a les formes
de relació....

Objectius:

Potenciar la participació de les dones en les tasques
de gestió del sindicat: en ocasió d'elegir nous per-
manents sindicals, delegades en les Juntes de
Personal i en les empresses, representants en el
Consell Nacional, en els Consells Escolars
Municipals, delegades de centre, poble, zona escolar,
etc.
Aconseguir la representació igualitària de dones i
homes en el màxim òrgan de representació del sin-
dicat, el Secretariat Nacional.
Adequar les activitats, la gestió i el nivell de partici-
pació del sindicat per a possibilitar aquesta incorpo-
ració, doncs les dones no es poden incorporar a una
organització en la qual les relacions establertes entre
persones no compten amb les realitats de totes elles.

Per a aconseguir aquests objectius, cal mamprendre
accions positives en determinats àmbits:

Canvis en els Estatuts

Afegir en:
Art. 20 (Permanents sindicals), al final del primer
apartat,
Art. 22 (Òrgans Sindicals) al final de l'apartat 4,
Art. 26 (Representants en el Consell Nacional) apar-
tat 3,

Art. 27 (Secretariat Nacional) apartat 2
un text contextualitzat a cadascun dels articles i
apartats que supose un avanç en la consecució dels
objectius anteriorment proposats, a saber:
Incorporació progressiva i representació equi-
librada de dones i homes en l'estructura del
nostre sindicat.

La formació

En aquest apartat volem destacar aspectes comuns,
per a dones i homes, Í una formació específica per a
dones.
a) Formació comuna:
Realitzar conferències, tallers de treball i seminaris
amb la finalitat de proporcionar formació per a la
direcció i informació sindical.
Practicar tècniques de negociació i reafírmadó.
Cursos relacionats amb la igualtat d'oportunitats,
amb el coneixement i enteniment dels aspectes i els
fets relacionats amb la discriminació.
Programes orientats cap al canvi d'actituds a través
de l'educació.
b) Formació específica:
Formació específica per a dones en la participació
activa en el sindicat.
Cursos que proporcionen tècniques d'augment de la
confiança, seguretat i autoestima.
Formació feminista.

Les reunions

Tenint en compte que és a les reunions on es con-
creta la participació, tant a les assemblees de con-
sulta, secretariats comarcals o intercomarcales, de
sector, etc, i on es prenen les decisions, cal una for-
mació, per a homes i dones, que permeta augmen-
tar la participació Í ajude en la realització de les reu-
nions, tot per superar "la por escènica" de les dones,
a les quals els costa enfrontar-se a una situació en la
qual es pot arribar a no saber com avançar, i ajudar
en l'autocontrol del temps Í l'espai als companys
varons.

Aquesta formació ha d'anar en la línia d'aprendre a
preparar una reunió amb tots els aspectes que la
comprenen: puntualitat a l'hora de començar i aca-
bar, confecció d'un guió que es facilita a tots i totes
abans de començar on figuren els temes a tractar
(informació, consultes, decisions, etc, Í quina és la
persona responsable de cadascun d'ells). Al llarg
dels debats, una persona ha de fer de
secretari/secretària i anotar les idees exposades amb
les seues argumentacions, de forma breu, però que
permeta avisar quan algú repeteix la mateixa idea Í
el mateix argument. Aquesta persona és la que pot
centrar els temes i aspectes concrets a tractar. Al
final de cada reunió ha d'haver un resum amb els
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acords, i també anotar allò en que hi ha hagut des-
acord per a estudiar-ho en un altre moment, perquè
totes les veus i idees queden reflectides Í tinguen
possibilitats de tornar-se a reprendre. Cal modificar
aspectes com ara: la puntualitat en l'hora d'iniciar i
acabar les reunions. No a les reunions "maratonia-
nas'M fora d'horari: sí no s'acaba es continua al dia
següent; centrar els temes Í aspectes concrets a trac-
tar; moderar fes intervencions, preparar-les amb
anterioritat, no repetir-nos per a facilitar la interven-
ció de més persones Í així enriquir-la discussió.

La base del nostre sindicat és la participació, íes
decisions col·lectives. En la conjuntura actual patim
una falta de confiança en allò col·lectiu, en les deci-
sions compartides. Una persona pot fer poc indivi-
dualment, necessita d'un grup de suport, saber que
compta amb els seus companys i les seues compan-
yes. Per això cal reflexionar sobre aspectes que, si bé
tenen un interès general, també contribuiran a la
participació de més dones, com ara contestar-nos a
la pregunta: Participar, per a què? Hem de concretar
i materialitzar la participació. Per exemple, ^Com
definim el treball que han de realitzar les persones
elegides com a delegats o delegades en la Junta de
Personal i no són permanents sindicals? «jCom defi-
nim el treball que han de realitzar les persones que
estan en càrrecs de responsabilitat? il·lan de comp-
tar amb el grup com a suport? ïQuè significa en la
pràctica ser representants de les treballadores i tre-
balladors? ^Assistir a les reunions, als plenaris...?
<|Actuar representant l'organització, però sempre
amb el suport del grup de treball en el qual s'està?
Cal passar la informació def centre i al centre de tre-
ball; és convenient que es reprenga la idea de dele-
gat o delegada de centre, o de nucli sindical, com es
veurà més endavant.

Cal oferir sempre que siga possible un servei de
guarderia per a que les dones Í els homes puguen
assistir a determinades reunions i realitzar tasques
dintre de l'organització.També es pot comptar amb
els serveis de cooperatives (possiblement de dones,
en la major part dels casos) que faciliten l'atenció a
fes persones depenents de les quals ens hem d'ocu-
par.

Cal iniciar una recollida de propostes que suposen
una adequació dels entorns familiars per al reparti-
ment equilibrat de tasques entre l'àmbit privat i el
públic, exigint serveis gratuïts d'atenció a les perso-

nes depenents, horaris de treball més curts i flexibles
per a qui els sol·lidte, etc. Aquest procés ha de fer-
se per tal de presentar el resultat tant en l'àmbit
local i autonòmic com estatal, després de les pròxi-
mes eleccions.

3. Una estructura
horitzontal per a la
presa de decisions

Els nuclis sindicals de centre:
la xarxa bàsica per a l'acció
sindical

L'afiliació de l'STEPV és reparteix pràcticament a
cada centre de treball, si més no en la quasi totali-
tat dels pobles i ciutats. Així doncs, la possibilitat que
les propostes del sindicat puguen arribar a tot arreu
mitjançant l'afiliació és real, però necessita d'unes
condicions que ho facen possible i de la manera més
adient. Condició prèvia és tenir localitzada l'afiliació,
el que suposa un banc de dades actualitzat. A conti-
nuació, cal establir la corresponent relació, bàsica-
ment a través dels permanents sindicals els quals
han de donar-li una atenció preferent en les seues
visites periòdiques als centres de treball. Finalment
cal pactar, persona a persona, el nivell d'intervenció
que pot fer en nom del sindicat.

Avui, la pàgina web del sindicat proporciona pràcti-
cament al conjunt de l'afiliació tota la informació
sindical actualitzada. Obtenir-la des de la xarxa i
passar-la als companys de treball és una operació
relativament senzilla. Però sempre tindrà un sentit
generalista que potser no satisfarà les necessitats
concretes d'un col·lectiu o persones determinades.
Ajustar les coses en aquest punt necessita d'un con-
tacte directe entre l'organització I la persona o
persones que siguen el nucli sindical en cada
cas. Igualment, copsar l'estat d'opinió en els
centres de treball sobre una o d'altra qüestió,
precisa d'aquest contacte. Els nuclis sindicals esde-
venen un recurs inestimable en circumstàncies
extraordinàries: en moments àlgids de l'acció sindi-
cal, especialment quan té lloc una mobilització
important, en ocasió d'una forta controvèrsia sindi-
cal i, no cal insistir, en un procés electoral.

En l'ensenyament privat, dir nuclis sindicals és pràc-
ticament el mateix que dír delegat o delegada, si
més no, membre de candidatura. De fet, l'afiliació
d'aquest sector té, quasi en la seua totalitat, eixe
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caràcter, el que explica la seua condició de resistents
en un medi certament hostil per a la militància de
l'STEPV. r;

Dels nuclis als representants del sindicat en els
Consells Escolars Municipals, els interventors i inter-
ventores de les meses electorals o els membres dels
secretariats comarcals o de sector només hi ha una
passa. En suma, els nuclis sindicals configuren una
xarxa sindical de possibilitats molt variades que cal
encabir en l'organització.

Les unions comarcals: la base

Com el propi PaísValendà, l'STEPV-lv és, des del seu
origen, un sindicat de comarques. La comarca figu-
ra, directa ̂ o indirectament, en òrgans i estructures
sindicals. És més que una sensibilitat: la comarca
determina en bona mesura les candidatures en l'en-
senyament públic i, per tant, la composició de les
Juntes de Personal, això pel que fa a la vessant més
externa; motiva l'existència de les seus, intervé en
l'elecció dels permanents sindicals, determina la
composició del Consell Nacional Í del Congrés
Nacional, on té veu i vot, tot en dau interna.

Històricament, la comarca ha aportat'amb freqüèn-
cia el conflicte, però també la solució, és a dir, ha
provocat el debat. La comarca fa del sindicat una
organització viva i connectada a una realitat
molt diversa, tan diversa com el propi país.
Assegura que hi ha organització més enllà de la seua
direcció. És, en aquest sentit, una garantia democrà-
tica, però també de pervivènda del model organit-
zatiu descentralitzat i participatiu que representa
l'STEPV-lv.

I tanmateix, a les unions comarcals ha baixat la fre-
qüència i la intensitat del debat dels assumptes amb
més projecció pública en benefici dels temes interns,
inherents al funcionament estatutari de l'organitza-
ció.

Potser la creixent complexitat del sindicat, materia-
litzada en l'existència de més sectors (pública, priva-
da, universitat, però també la gran empenta de l'en-
senyament secundari de la mà de la LOGSE) i
àmbits de treball (salut laboral, immigració/diversi-
tat, reformes educatives...), han estimulat el treball
fora del àmbit comarcal, a falta de la perspectiva
d'una problemàtica comuna, territorial, que poder
abordar des de la unió comarcal. El bo i cert és que
cal prendre la iniciativa per estimular el retro-
bament de l'afiliació de Sa comarca, la qual cosa
passa també per fer de la comarca un focus d'inicia-
tives amb projecció social. Els secretariats comarcals
són els òrgans més concernits a treballar en aquest

sentit, amb el suport de les Unions Intercomarcals i
del Secretariat Nacional. Per exemple, és possible i
desitjable la descentralització de determinades acti-
vitats programades per les àrees de Formació Í
Investigació Í de Política Educativa, com és habitual
en acció sindical.

Finalment, una idea llargament acaronada és que les
seus del sindicat puguen ser focus des d'on l'afilia-
ció puga projectar activitats transversals a més
d'una comarca. Per exemple, la forta presència del
sindicat a les anomenades "comarques centrals"
hauria de motivar l'elaboració d'iniciatives que
caminen cap a la vertebradó d'aquest nou espai
territorial i el disseny de la política educativa i de la
formació podria servir per a començar a treballar en
aquest sentit..

L'STEPV-lv és un, sindicat construït des de les
comarques, però no retorna a les comarques la pos-
sibilitat de dinamitzar-les, més enllà del tractament
dels assumptes generals de l'acdó sindical. És el
moment d'enllestir una programació comarcal i
supracomarcal d'activitats conduïda per la pròpia
gent de les comarques, amb el suport del conjunt del
Sindicat.

Les Unions Intercomarcals: una
adequació a una realitat complexa

Des de les Unions Intercomarcals ("configurades per
les persones integrades a cadascuna de les Unions
Comarcals". Art. 24 dels Estatuts) s'exerceixen fun-
cions político-administratives pròpies del seu territo-
ri, per a la qual cosa compten també amb autono-
mia pressupostària. Són òrgans intermedis de
representació del Sindicat davant diverses Ins-
tàncies polítiques, acadèmiques I socials ubica-
des en les principals ciutats del País o senzillament
organitzades en entitats provincials. Des de cada
Unió Intercomarcal es contribuix també a la configu-
ració dels òrgans de representació del conjunt del
Sindicat, bé com a part del tot —El Consell Nacional
i el Congrés Nacional—, bé amb una presència que
determina un oblligat equilibri, en el cas del
Secretariat Nacional del Sindicat. Des de la constitu-
ció de la Federació d'STPV-lv, aquestes estructures
Intercomarcals reuneixen també en la pràctica els
sindicats de la Salut (STSPV-lv) i de l'Administració
Pública (STAPV-Iv), tant des d'un punt de vista físic
(a les seus) com políticoadministratius (en els
Secretariats Intercomarcals) —amb la provisíonaü-
tat que es vulga entendre, a expenses d'una futura
regulació federal— per tal com avui són encara un
àmbit territorial des del qual s'articula en bona
mesura l'acció sindical.

Des de la constitució de l'STEPV, les Unions
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Intercomarcals existeixen com aitals en els tres
àmbits territorials corresponents a les províncies,
atès que l'ensenyament públic no universitari es
troba organitzat en els territoris corresponents a les
Direccions Territorials de la Conselleria, abans
Provincials del MEC, que determinen unes eleccions
a Juntes de Personal igualment provincials i una
actuació sindical davant de responsables administra-
tius propis.

No és el cas del sector universitari ni tampoc el de
l'ensenyament privat. En el primer dels casos, les
cinc universitats públiques, encara encabides en les
diverses Unions Intercomarcals, no poden ser adscri-
tes a cap Unió Comarcal concreta, gaudeixen d'una
autonomia administrativa que determina l'existència
d'òrgans propis de negociació i de gestió adminis-
trativa, fons econòmics Í alliberats propis. Per altra
part, correspon més bé al Secretariat Nacional Í a les
Seccions Sindicals del sector la concreció, sota la
direcció del Secretariat Nacional del Sindicat, la línia
d'actuació en l'acció sindical del moment, assumpte
que recau històricament en els Secretariats
Intercomarcals pel que fa a l'ensenyament públic no
universitari, en l'àmbit de cada Direcció Territorial.
Pel que fa a l'ensenyament privat, són els àmbits
dels convenis col·lectius i l'àmbit institucional repre-
sentat per l'Administració quan hi ha aportació de
fons públics al sosteniment dels centres privats, els
determinants per a l'acció sindica!, i no les provín-
cies o altres entitats territorials (les comissions pro-
vincials de concerts no són més que una anècdota en
aquesta atribució d'espais d'intervenció).

Per altra part, els nostres estatuts reconeixen l'exis-
tència dels Consells de les Unions Intercomarcals
(d'estructura Í funcions semblants a les del Consell
Nacional) i dels Secretariats Intercomarcals, però en
la pràctica no acaba de veure's la diferència entre
uns i altres. És per això que cal aclarir Í homologar
la composició i funcions dels Secretariats
Intercomarcals.

Per tant, els Secretariats Intercomarcals han de
ser òrgans de triple missió. Per una banda, són
òrgans de representació intermèdia del Sindicat en
l'ordre polític, social i administratiu en l'àmbit pro-
vincial. Per altra, són òrgans de gestió i administra-
ció del Sindicat en l'àmbit intercomarcal per a tots
els sectors. En tercer lloc, més concret í delimitat,
apliquen la línia sindical del sector d'ensenyament
públic no universitari en i'àmbit administratiu Í de
representació sindical de les pròpies Juntes de
Personal, però han de deixar les decisions de l'ordre
corresponent a l'acció sindical a la direcció dels
corresponents Secretariats de sector.

Pel que fa a aquesta darrera missió, i a fi d'aconse-
guir una major homogeneïtzació dels assumptes a
tractar pels Secretariats Intercomarcals, segons allò

, establert a l'article 30 dels Estatuts ("La coordinació
2 dels diferents sectors ha d'adaptar-se a l'estructura
3 territorial comarcal, intercomarcal i nacional, garan-
4 tint, si més no, la connexió periòdica i planificada a
5 nivell de Secretariat Intercomarcal"), es podrà cons-
9 tituir, en l'àmbit de cada Unió Intercomarcal, un
7 Secretariat d'ensenyament públic la composició del
e qual cal que es formalitze a partir dels membres de
B la Junta de Personal corresponent, atès l'àmbit terri-
10 toriaí, el caràcter democràtic de la confecció de les
11 candidatures i l'aval que atorguen les mateixes elec-
12 dons sindicals. En aquest cas, els Secretariats
13 Intercomarcals, en relació a l'acció sindical, hauran
14 de coordinar l'aplicació, si escau, d'allò aprovat pels
16 òrgans dels respectius sectors en el seu àmbit terri-
16 toriaí.
17

,8 Igualment, per delegació del Consell Nacional o del
19 Secretariat Nacional, i d'acord amb els criteris esta-
20 blerts, els Secretariats Intercomarcals podran inter-
21 vindré en l'elecció de les delegacions de i'STEPV-lv
22 en els òrgans de la Confederació d'STEs.
23

M L'exercid de totes aquestes funciones precisa que els
25 Secretariats Intercomarcals tínguen una com-
ze posició determinada: "hi estaran representades
27 les comarques, els diferents sectors, mitjançant la
28 participació de les persones delegades de les Juntes
20 de Personal, Comitès d'Empresa i Seccions
30 Sindicals, i els permanents sindicals, tot en la pro-
31 porció que s'establesca en el Reglament de cada
32 Unió", segons allò establert en l'art. 24 dels
33 Estatuts. Amb l'exercici de l'autonomia expressa-
a^ ment reconeguda, la complexitat actual de l'organit-
36 zació ha de fer dels Secretariats Intercomarcals uns
3a òrgans estructurats i amb unes competències i res-
37 ponsabilítats perfectament delimitades mitjançant
M un reglament intern del seu funcionament. El dret i
39 el deure a la participació ha de comportar també
40 l'assumpció de la responsabilitat de les decisions
41 preses.

El Consell Nacional: una adequa-
ció de la pràctica als Estatuts

La trama d'estructures que assegura el predomini de
l'horitzontalitat en la presa de decisions —l'assem-
blea, nucli de decisions internes i externes, els ple-
naris comarcals i intercomarcals, els secretariats
intercomarcals o de sector, definits en termes sem-
pre amplis, el mateix Secretariat Nacional del
Sindicat on s'apleguen criteris territorials, sectorials,
de gènere, amb sensibilitats polítiques diferents—
ha de culminar, amb caràcter ordinari, fora de con-
gressos, en un Consell Nacional igualment parti-
cipatiu on reunir de bell nou totes les estructu-
res en què es vertebra el Sindicat. El bo i cert, és
que els estatuts de l'STEPV diuen una cosa sobre el



14

Consell Nacional, però habitualment es fa la contrà-
ria. Es tracta de l'article 26:

Punt 3: "Cada Unió Intercomarcal, coordinant les
Unions Comarcals que la integren, arbitrarà el pro-
cediment d'elecció de les seues persones represen-
tants en el Consell Nacional, i hauran d'assegurar,
en tot cas, la continuïtat d'aquesta representació".
Punt 6: "fs reunirà extraordinàriament, convocat
pel Secretariat Nacional, per decisió pròpia o a ins-
tància d'un terç dels membres del Consell
Nacional...". Punt 7.4: "Cobrir, amb algun dels
seus membres, les baixes del Secretariat Nacional".
Punt 8: "Les persones membres del Consell Nacional
podran ser revocats dels seus càrrecs per decisió de
la base afiliada per la qual foren triats o a iniciativa
pròpia. En tot cas, s'explicaran les raons de la reno-
vació".

Cal procedir, per tant, a una adequació pràctica del
funcionament del CN. El que assegura que els mem-
bres del CN poden actuar amb independència del
Secretariat Nacional i en nom del Sindicat —és a
dir, l'existència real d'un contrapès a la direcció del
Sindicat— és que se sàpiga qui pertany al CN, i que
se sàpiga que aquestes persones en són membres
perquè han sigut elegides en un àmbit i per un perí-
ode determinats. Es per això que es proposa el man-
teniment de la composició del Consell Nacional
establerta en els Estatuts amb lleugeres modifica-
cions que asseguren el seu compliment

El Consell Nacional estarà integrat per:
- Les persones representants de cada Unió Comarcal
en base a una proporció de 1/100, tot i garantint
que cada comarca tindrà, al menys, un representant.
Les restes s'agruparan per intercomarcals i cada
Secretariat Intercomarcal decidirà la seua atribució.
- Els membres del Secretariat Nacional del Sindicat.
- Representants dels Secretariats Nacionals de cada
sector nomenats a l'efecte, en una proporció que no
superarà el 20% dels membres del Consell
Nacional, i que, com a mínim, serà una persona de
cada sector i intercomarcal, en un número total no
inferior a nou (es tracta d'assegurar una representa-
ció política mínima).

Cada Unió Intercomarcal, coordinant les Unions
Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment
d'elecció de les seues persones representants en el
Consell Nacional i hauran d'assegurar, en tot cas, la
continuitat d'aquesta representació, si més no,
durant un curs acadèmic, al final del qual es podrà
prorrogar o procedir a una nova elecció. En tot
moment es mantindrà la revocabilitat de tots els
membres, conforme ais Estatuts.

4 B •• • » ̂I *•». Wfc *•* VV f S* 9 W* ̂ * J" ï rfV
. La participació
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La participació en el Sindicat és la clau del seu fun-
cionament intern i extern. Per això s'entén com un
dret i un deure de l'afiliació. Les treballadores Í tre-
balladors de l'ensenyament tenen en el sindicat el
seu referent per a l'acció sindical i la transformació
social. Aquesta participació es desenvolupa de dife-
rents maneres Í aborda tots els aspectes del funcio-
nament del sindicat.

Les seus comarcals i intercomarcales són llocs de
trobada i d'intercanvi d'opinions, no són només uns
punts d'informació. La seu comarcal pot exercir
un paper important en la vida politicosocial en
el seu territori mitjançant les relacions amb
altres agents socials, amb els moviments
socials, amb les organitzacions polítiques.
L'obertura a la societat ha de dur a una presència
freqüent en els mitjans de comunicació, tant amb la
informació com amb l'opinió. Les afiliades i afiliats
d'una comarca han de poder sentir la seu com a prò-
pia, corn un punt de reunió de la vida sindical en la
comarca. La seua activitat requereix un pla de tre-
ball i un suport per part de la Union Intercomarcal
corresponent per a dotar-la dels mitjans precisos per
a un bon funcionament. La programació de les
diverses accions no són responsabilitat única i exclu-
siva dels permanents sindicals, també els nuclis sin-
dicals han de col·laborar activament en la seua pla-
nificació, desenvolupament Í avaluació.

El Secretariat Nacional s'ha de proposar que les
diferents seus acomoden la seua acció a la realitat
social, econòmica i política de cada territori, esta-
blint-ne la deguda coordinació entre sí. Hom procu-
rarà que les seus exhíbisquen, si escau, la imatge
corporativa que identifiquen l'STEPV Í la resta de
sindicats de la Federació.

institucions, organismes i entitats.

El Sindicat té en l'afiliació el seu major potencial
d'acció i intervenció per a la transformació educati-
va, social i política. És a través de les afiliades I

a, centres s el més complex dels serveis educatius.
oo Tant des de l'àrea d'Organització com l'Àrea de
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Formació Í Investigació s'establirà anualment un pla
d'acdó per a la coordinació, formació i atenció de
totes aquelles persones que dediquen el seu temps a
tasques de representació ,del sindicat. Des del
Secretariat Nacional s'impulsarà l'elaboració de
materials per a la formació interna de les persones
que assumeixen les diferents responsabilitats en el
sindicat: delegats de centre, comitès d'empresa,
representants en Consells Escolars Municipals, en les
Juntes de Personal, en els Comitès de Salut i
Seguretat Laboral ...També s'establirà una estratè-
gia de consulta i informació ràpides amb aquests
representants en aquells temes que siguen de la
seua competència. Hom procurarà que els instru-
ments de comunicació del sindicat (revistes, pàgines
web...) tinguen un espai per a informar, opinar Í
organitzar debats sobre, els òrgans de representació
en els quals es desenvolupa la seua acció sindical.

Igualment, el Secretariat Nacional impulsarà la cre-
ació Í hi donarà el suport necessari als grups de tre-
ball i seminaris que es creen al si del sindicat per tal
de dinamitzar l'acció sindical i la intervenció socio-
política. . ,

Els permanents sindicals

La creixent complexitat que du aparellat el creixe-
ment de sindicat ha de ser assumit per l'organitza-
ció aportant solucions en cada cas. La persones amb
una jornada laboral permanentment o pardal dedi-
cada al sindicat —els permanents sindicals—
precisen una atenció formativa a càrrec del sin-
dicat i un temps de coneixement i aprenentat-
ge de manera que el període més adient perquè es
donen aquestes circumstàncies s'aproxima més a
l'equivalent a un període congressual que a una
anualitat prorrogable, sense perjudici de les deci-
sions personals o de les resolucions dels òrgans sin-
dicals.
Els i les permanents sindicals rebran durant el pri-
mer mes de la seua acció sindical una formació
específica. Se'ls informarà dels aspectes generals del
funcionament del sindicat i especialment de les fun-
cions i tasques per a les quals s'ha requerit la seua
participació. Les condicions de la seua dedicació al
sindicat i de la seua participació en els àmbits
corresponents s'establiran pels òrgans competents
en cada cas, d'acord amb les funcions a realitzar, i
requeriran l'expressa acceptació de la persona inte-
ressada.
Els permanents sindicals mantindran una coordina-
ció efectiva mitjançant els òrgans sindicals, tant si les
seues funcions es desenvolupen en les seus comar-
cals, intercomarcales, sectorials o en les àrees de tre-
ball del Secretariat Nacional. Amb caràcter anual,
l'Àrea de Formació Í Investigació establirà unes acti-
vitats de formació específica per als permanents
sobre aquells aspectes relacionats amb la seua acti-

vitat en el sindicat. Igualment, es possibilitarà la
seua assistència a altres accions formatives que con-
tríbuesquen a la seua formació permanent

5. L'STEPV-lv i la
Confederació d'STEs

La Confederació de STEs celebra a la fi de juny el
seu VIII congrés en unes condicions noves, diferents
a les que es van afrontar en altres congressos. Al
llarg dels anys es poden diferenciar, com a mínim,
tres fases diferents.

T. En 1976 partíem d'un model amb sindicats sobi-
rans, però fortament centralitzat en l'àmbit de l'ac-
ció sindical.Tota la negociació passava pel MEC.

2a. Posteriorment, la meitat de les comunitats autò-
nomes van estrenar transferències i es va instal·lar
un model confederal mixt (descentralitzat-centralit-
zat), al mateix temps que en la pràctica es configu-
rava una confederació de dues velocitats. Aquest
període va transcórrer en la seua major part amb
dues confederacions separades (i amb això, amb dos
ritmes i una preocupació per la supervivència que
relegava altres preocupacions a un segon pla). Els
primers anys de la reunificadó van coincidir amb la
fase de desenvolupament de la LOGSE (accés,
sexennis, jubilació...) que ens van retornar, momen-
tàniament, a una acció sindical necessàriament uni-
ficada.

3a. Una tercera fase es va inaugurar amb el des-
membrament de l'anomenat "territori MEC" i, amb
això, una preocupació dels sindicats d'aquests terri-
toris per trobar el seu "lloc" en aquesta nova situa-
ció. La Confederació passa a un segon pla perquè les
necessitats són altres —més locals— i els sindicats
hi necessitaven adequar-se, tant en l'articuladó de
l'acció sindical pròpia com pel que fa a estructures
organitzatíves inexistents fins aquest moment. Els
sindicats van haver de modificar els seus propis
òrgans amb un desplaçament de les decisions des de
la Confederació cap a cadascun dels territoris.
Aquests sindicats (la meitat de la confederació) van
prioritzar la configuració dels seus propis aparells
sindicals sobre altres compromissos (les disponibili-
tats sempre són limitades) mentre que l'altra meitat
(entre els quals es trobava l'STEPV) no tenia aques-
ta pressa perquè havia recorregut molt de camí en
aquest sentit. Si afegim el pes polític dels sindicats
que ja estàvem instal·lats en el món de les tranfe-
rencias (País Valencià, Andalusia, Canàries,..) s'en-
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tendra millor les desigualtats i l'origen i solució dels
conflictes.Tal vegada no vam ser capaços d'adonar-
nos en el seu moment d'aquesta doble velocitat i,
per tant, no adequarem els ritmes.

Com afrontem l'actual congrés d'STEs

Les tranferèndas s'han produït gairebé en la seua
totalitat i ha transcorregut un temps suficient perquè
tots els sindicats hagen desenvolupat estratègies i
estructures adequades per a afrontar-les. El resultat
de les últimes eleccions (malgrat la diferent realitat
territorial) així ho demostra, i introdueix un nou fac-
tor on els èxits o la crisi tenen altres raons i, possi-
blement, un camí a recórrer en sentit invers al reco-
rregut fíns ara.

La LOCE (Í no sols aquesta llei) ha retornat a la rea-
litat la necessitat d'una acció sindical i, per
tant, d'una resposta, que torna a passar per la
Confederació. I no només com un marc de treball
ideològic que compartim, sinó com una necessitat
òbvia de recuperar la Confederació per fer-la visible
a ulls dels treballadors i treballadores en general.
Però també en clau interna cal que la Confederació
aparega a ulls de l'afiliació dels STEs davant els
quals ha perdut visibilitat per les raons ja esmenta-
des. Iniciatives com El Clarion o el llibre dels 25 anys
cal entendre-les en aquest context, no com la visua-
lització dels sindicats territorials a ulls.de l'afiliació
dels altres sindicats, sinó com ia contemplació d'un
ens suprasindical —la Confederació— pel conjunt
de l'afiliadó.

També les eleccions sindicals han posat de manifest
l'existència de deficiències en alguns sindicats que
podrien haver estat pal·liades parcialment amb una
confederació diferent.

En quina fase estem?

És urgent reprendre la Confederació com un
marc polític d'actuació. I no només per la recen-
tralizadó de la política educativa que el PP ha acce-
lerat, sinó també per la percepció d'allò ocorregut en
alguns episodis dels últims mesos (la vaga general
del 20-j, la participació en la campanya unitària
contra la LOCE o en el moviment antiglobalitzadó i
contra la guerra, per exemple). En ocasions com
aquestes, un mal treball pot arrossegar tots els STEs
a pagar molt cars els errors. I és que, a diferència del
que els passa a altres sindicats, els nostres possibles
errors (petits o grans) tendeixen a magnificar-se Í a
fer-se insuperables, mentre que altres poden (per la
seua estructura, per la seua presència en els mitjans
de comunicació, per la fortalesa dels seus aparells)
convertir grans errors en simples faltes que prompte

s'obliden.

És urgent redefinir un nou compromís polític
dels STEs en el marc confedera). Després de 25
anys Í passades vàries fases, cal aclarir si estem en
condicions d'estrenar-ne una de nova (la quarta) o
continuem instal·lats en l'anterior; si la conformació
d'estructures Í d'aparells sindicals territorials preva-
leix sobre qualsevol altra qüestió o és el moment de
recuperar, perquè és políticament necessària, la
Confederació. Si la mantenim sota mínims, priorit-
zant els elements de la pròpia Confederació, els sin-
dicats, o estem d'acord que cal revitalitzar Í reinven-
tar la Confederació per raons internes — la debilitat
confederal en alguns territorials que només pot ser
tractada confederalment— Í externes —la recentra-
lizació dels eixos de l'acció sindical— Ha arribat el
moment de definir-se.

L'STEPV té una gran responsabilitat en el man-
teniment de la Confederació: hem de ser cons-
cients de les decisions a prendre. La nostra solidesa,
els resultats, l'evolució interna i externa (intersindi-
cal), ens han situat com un dels més clars referents
a ulls de la resta. La autoritat política del Sindicat és
major Í, amb això, les seues responsabilitats. Les
nostres reflexions, les nostres decisions tindran més
influència que mai. En altres moments claus el
Sindicat ha acudit per donar l'espenta que la
Confederació necessitava. Des de la Coordinadora i
la creació de la UCSTE, passant per la reunificadó
dels STEs, o assumint l'elaboració de les propostes
d'organització confederal en els últims congressos,
l'STEPV ha jugat un paper central. Avui, la
Confederació encara el futur en la mateixa direcció
que ho fa l'STEPV en aquest congrés i, molt proba-
blement, també la Federació i la Intersindical en els
seus respectius congressos. Una altra vegada,
l'STEPV ha de treballar al si de la Confederació
d'STEs com sempre ha fet, amb il·lusió i amb soli-
daritat, molta solidaritat.
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6. Modificacions dels
Estatuts de l'STEPV-lv

Art. 9.- L'STEPV-lv, com a sindicat nacional.

4.- La llengua pròpia de l'STEPV- iv és el valencià,
entès des de la unitat de la llengua catalana, en tant
que col·lectiu identificat amb la societat de la qual
procedeix i en la qual s'hi insereix. El valencià ha de
vertebrar l'acció sindical, per què ha de vehicular la
comunicació col·lectiva. A les zones castellano-par-
lants, on el castellà és també llengua pròpia, adop-
tarà criteris flexibles que garantesquen la possibilitat
d'aqueixa comunicació. Tot açò sense perjudici del
respecte als drets lingüístics individuals assumits pel
Sindicat. El Sindicat establirà lligams amb sindicats
de classe de territoris que tenen la llengua catalana
com a pròpia a fi de refermar la vertebracíó de la
comunitat lingüística i cultural comuna.
5.- L'STEPV-lv té plena sobirania sindical. A partir
d'ella, decideix pertànyer a la Federació de Sindicats
de Treballadors i Treballadores del País Valencià
(Federació d'5TPV-IV). a la Confederació de
Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament,
Confederació d'STEs (STEs) i a la Iníersindical
Valenciana (IV). Podrà adherir-se, vincular-se o inte-
grar-se en organitzacions sindicals del mateix o dife-
rent àmbit territorial i/o funcional i podrà federar-se,
confederar-se o adherir-se a altres sindicats, col·lec-
tius o grups de treballadors i treballadores de la
forma que s'establesca en els presents estatuts,
igualment podrà formar coalicions amb d'altres
organitzacions sindicals. Així mateix podrà adherir-
se, vincular-se o integrar-se en organitzacions d'àm-
bit internacional. L'STEPV-lv es troba vinculat a la
Internacional de l'Educació mitjançant la
Confederació d'STEs.

Art. 14.- Sociopolític.
5.- Buscarà la coordinació amb d'altres sindicats,
associacions i tot tipus d'organitzacions polítiques i
socials que lluiten per la consecució d'una societat
més justa, d'uns serveis públics que compensen les
desigualtats socials i d'una Escola Pública, Popular i
Valenciana. Per això, també s'implicarà de forma
activa en l'activitat dels MRPs Í de la Federació
Escola Valenciana, així com en la d'altres moviments
que tinguèn els mateixos objectius.

Art. 15.- Són finalitats del Sindicat deTreballadors
Í Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià -
Intersíndical Valenciana:
13.- Donar suport als MRPs í a la Federació Escola
Valenciana en tant que estíquen compromesos en la
consecució de l'Escola Pública, Popular i Valenciana.

Art. 20.- Les persones permanents sindicals de

l'STEPV-lv, són afiliades que treballen al servei del
sindicat:
- Cal una incorporació progressiva de dones als
equips de permanents sindicals a fi d'aconseguir una
representació equilibrada de dones i homes en l'es-
tructura del Sindicat.

Art 22.- Existiran els següents òrgans sindicals:
4.- Secretariats, en els distints nivells territorials i
sectorials. Seran elegits per l'Assemblea Comarcal
els Secretariats Comarcals, pel Consell Intercomarcal
el Secretariat Intercomarcal, pel Ple Nacional de sec-
tor el Secretariat de Sector, i pel Congrés, o pel
Consell Nacional si s'escau, el Secretariat Nacional.
El Secretariat Nacional, es constituirà segons els ter-
mes establerts en l'article 27. En tots els òrgans ele-
gits se procurarà garantir el criteri de renovació dels
seus membres.
- Cal una incorporació progressiva de dones als
Secretariats a fi d'aconseguir una representació
equilibrada de dones Í homes en l'estructura del
Sindicat.

Art. 24.- La Unió Comarcal està configurada pel
conjunt de persones que treballen en una comarca,
incloent-hi el/la permanent o permanents sindicals
responsables de la comarca, amb independència del
sector. Al seu si s'estructuren els nuclis sindicals en
que s'haja decidit subdividir l'afiliació, ja siguen de
naturalesa sectorial o territorial. En funció d'aques-
tes característiques es configurarà el Secretariat
Comarcal.
La Unió Intercomarcal està configurada per les per-
sones integrades a cadascuna de les Unions
Comarcals. Es dotarà d'un Secretariat Intercomarcal,
en el qual estaran representades les diferents
comarques, així com els diferents sectors, mitjançant
la participació de les persones delegades de les
Juntes de Personal, comitès d'empresa i Seccions
Sindicals, un o més membres del Secretariat
Nacional, i dels equips de permanents sindicals, tot
en la proporció que s'establesca en el Reglament de
cada Unió Intercomarcal.

Art. 26.- El Consell Nacional.
l.~ És el màxim òrgan de govern Í administració de
l'STEPV-lv entre congressos. Per al seu funciona-
ment es dotarà d'un reglament de règim intern.
2.- Estarà integrat per:
- l·es persones representants de cada Uníó Comarcal
en base a una proporció de 1/100. tot i garantint
que cada comarca tindrà, al menys, un representant,
l·es restes s'agruparan per intercomarcals i cada
Secretariat Intercomarcal decidirà la seua atribució.
- Els membres del Secretariat Nacional del Sindicat.
- Representants dels Secretariats Nacionals de cada
sector nomenats a l'efecte, en una proporció que no
superarà el 20% dels membres del Consell
Nacional. Í que, com a mínim, serà una persona de
cada sector i intercomarcal. en un número total no
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inferior a nou (es tracta d'assegurar una representa-
ció política mínima).

3.- Cada Unió Intercomarcal. coordinant les Unions
Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment
d'elecció de les seues persones representants en el
Consell Nacional Í hauran d'assegurar, en tot cas, la
continuïtat d'aquesta representació, si més no.
durant un curs acadèmic, al final del qual es podrà
prorrogar o procedir a. una nova elecció.
En tot moment es mantindrà la revocabilitat de tots
els membres, conforme als Estatuts.
Cal una incorporació progressiva de dones al
Consell Nacional a fi d'aconseguir una representa-
ció equilibrada de dones i homes en l'estructura
del Sindicat.

Art. 27.- Secretariat Nacional.

2.- ÉS elegit pel Congrés, o eí Consell Nacional en el
seu defecte, el qual determina la seua composició i
nombre de membres, tot atenent a una adequada
representació territorial Í sectorial i que en qualsevol
cas permeta abastir la complexitat de l'organizació.
L'STEPV-lv treballarà per dotar els seus òrgans sin-
dicals de la màxima capacitat representativa del
conjunt de comarques Í sectors. És per això que des
de les Unions Comarcals, Intercomarcals Í estructu-
res sectorials es treballarà per eixamplar !a partici-
pació en els òrgans sindicals. El Consell Nacional
assegurarà la concordança entre els nivells de parti-
cipació dels òrgans comarcals, intercomarcals i sec-
torials, per una part, i el Secretariat Nacional, per
una altra.
Cal una incorporació progressiva de dones al
Secretariat Nacional a fi d'aconseguir una represen-
tació equilibrada de dones i homes en l'estructura
del Sindicat.

5.- Al seu si, s'organitzaran les següents Àrees:
- Organització.
- Acció sindical.
- Política Educativa, (per error, no hi figura actual-
ment).
- Gestió Administrativa i Finances.
- Formació i Investigació.
- Dona.
- Joventut Ocupació Atur.(ha de pasar a la
Federació).
- Moviments Socials, (en lloc d'Acció social).
- Extensió dol Sindicat, (ha de passar a la
Federació).
En l'Àrea d'Organització s'adscriurà un nombre sufi-
cient de persones per a assegurar, a més de les tas-
ques que li són pròpies, la coordinació de la resta de
les Àrees, així com de les intercomarcals. A les Àrees
s'haurà d'adscriure qualsevol membre dels
Secretariats dels diferents àmbits i del Consell nacio-
nal. A més de les Àrees, el Secretariat Nacional diri-
girà els serveis interns i externs del Sindicat (prem-

sa, publicacions, telemàtica. serveis jurídics...).
Igualment, el Secretariat Nacional decidirà quina
persona o persones són responsables de les relacions
institucionals.
Dins de cada Àrea es podran constituir comissions de
treball amb la finalitat de fer estudis i aportar docu-
mentació per a les propostes i actuació de l'Àrea i
especialment per a afavorir la integració de les afi-
liades i afiliats que vulguen col·laborar en els
assumptes específics de cada una de les Àrees.
6.- Són les seues funcions:
6.1.- Representar l'STEPV-lv en els òrgans de la
Confederació d'STEs. sense perjudici de poder com-
partir aquesta representació amb altres organitza-
cions de la Intersindícal Valenciana.
6.3.- Dirigir i coordinar els Secretariats de cada sec-
tor.

Art. 30.- Els diversos sectors s'organitzaran per
tractar la seua problemàtica específica, tenint per a
açò autonomia, sense prejudici d'allò establert en
aquests Estatuts o pel Congrés Nacional. El Congrés
Nacional, o el Consell Nacional, en el seu defecte,
podrà crear i/o suprimir els diferents sectors, si el
treball sindical així ho aconsella, o si els treballadors
i treballadores afiliats així ho demanen.
E! seu funcionament estarà limitat al tractament de
la seua problemàtica específica i participaran en la
presa de decisions generals mitjançant els mecanis-
mes establerts per la Unió Intercomarcal, el
Secretariat Nacional, el Consell Nacional o el
Congrés.
La coordinació dels diferents sectors ha d'adaptar-se
a l'estructura territorial comarcal, intercomarcal i
nacional, garantint, si més no, la connexió periòdica
i planificada a nivell de Secretariat Intercomarcal,
sense perjudici de les seues competències per deter-
minar la línia d'acció sindical pròpia, sota la direcció
i coordinació del Secretariat Nacional.
El funcionament de les estructures territorials i sec-
torials haurà d'estar coordinat pel Secretariat
Nacional, tant pel que fa a criteris de funcionament.
prestació de serveis i per fer-ho compatible amb les
disponibilitats econòmiques del sindicat.

Art. 32.- Les treballadores i treballadors (de l'en-
senyament Í d'altres sectors) en situació d'atur, el
personal interí, jubilat..., en funció de la seua exten-
sió i de la particularitat de la seua problemàtica,
podran organitzar-se dintre l'STEPV-lv, segons els
criteris establerts pel Consell Nacional, amb autono-
mia per a reunir-se com a tals, a tots els nivells, amb
l'objectiu d'aconseguir una major eficàcia en les
seues reivindicacions. La seua activitat estarà coor-
dinada pel Secretariat Nacional o pel Secretariat
Intercomarcal. segons l'àmbit de la seua actuació.

DISP05ICIÓTRAN5ITÒRIA PRIMERA
1. Fins que l'STEPV Iv no s'adhcrísca formal
mont a Sa—Federació—do Sindicats do



19

Treballadors i Treballadores del País Valencià
(Federació d'STPV IV), continuarà sent mcm
bro de ple drot de la Confederació do Sindicats
de Treballadors de l'Ensenyament,
Confederació d'STEs (STEs).
2. Fins que l'STEPV Iv no s'üdhorisca formalment,
bé directament, bo Q través do la Federació de
Sindicats do Treballadors i Treballadores dol Pafs
Valencià (Federació d'STPV IV), a lo confederació
Intcrsindicai Valenciana (IV), continuarà sent mom •
krc de ple dret do la Confederació do Sindicats do n
Treballadors do l'Ensenyament Confederació d'STEs n DISPOSICIÓTRANSITÒRIATERCERA
•(STEs), bo directa mont o bo a través Federació de i3
Sindicats de Treballadors i Treballadores dol País
Valencià (Federació d'STPV IV).

mentre la Federació do Sindicats do Treballadora í
Treballadores dol Pafc Valencià (Federació d'STPV
IV), o bé IQ confederació IntcraindicalValcnciana (IV)
no on síguon mombros.

DISPOSICIÓTRANSITÒRIA SEGONA
L'STEPV Iv farà efectiva lo GCUQ pertinència a IQ
Intorsindícal Valenciana on cl primor Congrés convo
cüt o r efecte de constituir se com o organització
confedera!

3. Malgrat cl que disposen el dos apartats anteriors,
l'STEPV Iv també continuarà sent membre do ple
dret do la Confederació do Sindicats dcTrcbaltadors
do l'Ensenyament, Confederació d'STEs (STEs),

DISPOSICIÓTRANSITÒRIA ÚNICA
Es cedeix la gestió dels recursos econòmics a la
Federació d'STEPV-lv fins el proper Congrés del
Sindicat.



20

tonència de política educativa

s evident que, de no canviar la cojuntúra políti-
ca actual; la nostra agenda sindical en l'àmbit

educatiu estarà abastament ocupada en la contesta-
ció alternativa a la Llei Orgànica de la Qualitat
Educativa (LOCE) Í al seu desplegament normatiu
tant a nivell estatal com autonòmic. ;

D'altra banda també volem destacar la validesa
plena de l'anàlisi feta a la ponència de política edu-
cativa delVUè Congrés de l'STE-PV-IV de 1999 per-
què molts dels aspectes que feien referència tant al
desplegament de la LOGSE com al seu incompli-
ment manifest, no solament no s'han resolt sinó que
alguns d'ells s'han agreujat.

El nou sistema educatiu que establirà la LOCE
és un atac frontal a l'escola pública de qualitat i
d'equitat, un atac a la democràcia escolar i a l'es-
cola que acull a tothom sense discriminació. La
legislació educativa vigent fins ara, requeria de
modificacions, perquè els canvis socials experimen-
tats des de la promulgació de la LOGSE han fet
que s'evidenciaren deficiències i errors durant la
seua aplicació, derivats bàsicament d'un insuficient
finançament. Es feia necessari adoptar mesures
encaminades a la resolució dels nous problemes
plantejats. Unes mesures que haurien d'haver estat
el resultat d'un ampli debat públic i d'un elevat
grau de consens, però aquest debat, l'actual
govern, no solament no l'ha propiciat, sinó que
l'ha enverinat Í l'ha manipulat, des dels mitjans de
comunicació afins als seus propòsits. El seu objec-
tiu primordial era acabar amb e! fins ara vigent
model educatiu, que malgrat le's seues mancances
estava basat en la igualtat i la cohesió social i
apostar per un altre model basat en l'excel·lència,
els privilegis i la segregació. La nova llei pretén
amb suposades receptes màgiques acabar amb els
problemes del nostre sistema educatiu originats
per la LOGSE tot partint d'unes premises falses Í
d'una alta dosi de demagògia. El govern del PP
amb tot els mitjans al seu abast ha anat encarre-
gant-se d'erosionar el sistema públic d'ensenya-
ment expandint falsetats com ara:

- Que la LOGSE havia acabat amb la cultura de
l'esforç per haver establert- la promoció auto-
màtica.
- La LOGSE havia incrementat el fracàs escolar,
quan justament aquest va ser un del motors
d'arranc principal de l'esmentada llei, per tal
d'homologar el nostre sistema educatiu a la
resta de països europeus de l'àmbit comunitari.
- L'altre ha estat el rebregat tema de la baixa-
da dels nivells. ' ' '•'
- 1 que la LOCE acabarà amb el deteriorament
del clima de convivència escolar, quan aquest es

un tema comú en tots els sistemes educatius
dels països desenvolupats i està demostrat que
no té la seua arrel única i exclussivament en
l'àmbit escolar, sinó més bé sodoeconòmica.

Per fer front a les mancances de l'aplicació de la
reforma de 1990 no calia una nova llei (i menys
encara una llei com la del PP), sinó unes polítiques
educatives diferents a les que s'han aplicat, inclosos
ells mateixos, perquè han tingut responsabilitat de
govern durant la seua vigència i no han fet més que
fomentar i contribuir a l'agreujament dels proble-
mes.

Les bases ideològiques en les quals es sustenta la
LOCE és concreten bàsicament en sis mesures d'am-
pli abast, en el desplegament de les quals el PP ens
vol imposar a tothom el seu propi model de societat
basat en un paradigama neoliberal en el qual s'es-
pera que el mercat resolga totes les demandes
socials, amb independència dels drets fonamentals
constitucionals.

Aquestes mesures són les següents:
- Un major finançament dels centres privats
concertats, més privatitzadó
- El reconeixement en una llei orgànica del
"dret" a la lliure elecció de centre per part de les
famílies
- La segregació entre els centres educatius
- La segregació de l'alumnat en el parany dels
itineraris educatius i del Programa d'Iniddó
Professional.
- L'autoritarisme en la gestió dels centres
- El centralisme i la uniformitat del sistema
educatiu.

Un major finançament dels centres
privats concertats.

La LODE preveu per al curs 2004-05 la con-
certació del tram educatiu de 3-6 anys, aquesta
mesura suposarà la derivació d'una quantitat molt
considerable de recursos públics cap a l'escola pri-
vada, proporcinant-li un clar avantatge respecte
de l'ensenyament públic, a més a més la llei té
previst destinar recursos addicionals als centres
que tinguen especialització curricular, aquests
centres es concentraran molt provablement en la
xarxa concertada .L'atribució a l'etapa 0-3 d'un
caràcter primordialment a;ssitencial , suposarà de
retruc afavorir l'oferta privada en aquesta etapa
educativa. '
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El reconeixement en una llei orgà-
nica del "dret" a la lliure elecció de
centre per part de les famílies.

Aquest dret que no està recoiïegut per la Constitució,
ni tampoc per la LODE (art. 4.B Los
padres.. tienen derecho a escoger centro
docente distinto de los creados por los poderes
públicos.), la LOCE (l'article 3.1,b) el reconeix de
manera explícita. El reconeixement i promoció d'a-
quest dret, de lliure elecció de centre encaixa per-
fectament en la preocupació del PP per desmante-
llar els nivells bàsics aconseguits per l'estat del
benestar: la sanitat, l'educació, els mecanismes de
protecció laboral dels treballadors i treballadores,....
El reconeixement del dret de lliure elecció de centre
es fa en perjudici del principi d'igualtat com a fona-
ment del sistema educatiu. I aquest dret que a efec-
tes reals sols pot ser exercit per Un sector de la
població, acaba perjudicant a la majoria Í a la part
més feble social, cultural i econòmicament. D'alguna
manera podem afirmar que la LOCE deixa la plani-
ficació eductiva en mans dels mecanismes del mer-
cat, la llei de l'oferta i la demanda. - , ,

La segregació entre els centres
educatius

L'article 5 de la LODE (Premíos y reconodmien-
tos), disposa premiar l'exceLlència Í l'especial esforç
i rendiment acadèmic d'alumnat, professorat i cen-
tres per la seua tasca i per la qualitat dels seus ser-
veis. I'-

Si relacionem el contingut d' aquest article amb
altres mesures, com ara: l'especialització curricular,
selecció de l'alumnat, lliure elecció de centre, etc,
podem suposar sense massa esforç quins centres
seran premiats per la seua excel.lència.

La segregació de l'alumnat en el
parany dels itineraris educatius i
del Programa d'Iniciació
Professional

Els itineraris que proposa la LOCE no són l'alterna-
tiva per a resoldre els problemes d'integració de l'a-
lumnat i la compensació de les desigualtats.
Provocaran l'efecte contrari, creant centres ghetto i
llocs de treball molt problemàtics. L'altenativa passa
per reduir la ràtio, tenir unes plantilles escaients per
poder garantir una atenció personalitzada i afavorir
la compensació de les desigultats educatives, pel
reforç de l'atenció tutorial, pels desdoblaments de
grups, pels agrupaments flexibles, per les activitats
de suport i reforç amb l'alumnat necessitat, així com

també de recuperació; l'increment de l'optativítat
també podia possibilitar atendre millor la diversitat
d'alumnat i d'interessos. Davant dels actuals itinera-
ris proposats haguera estat més eficaç l'ampliació ,
flexíbilitzadó i millora dels programes de diversifica-
ció curricular en grup.

Els canvis que aporta el nou marc de ía llei són
substancials respecte a la concepció de l'organitza-
ció dels centres educatius. El primer canvi és la des-
aparició dels òrgans de govern col·legiats que havia
desplegat la LODE -consell escolar i claustre de pro-
fessors- deixen de ser de govern i es configuren com
a òrgans de participació en el control i la gestió.

Els òrgans de govern són unipersonals, per tant
s'ha exclòs la possibilitat que els pares i les mares,
alumnat i també el professorat participe en el govern
dels centres, ací es trenca la màxima de que els pro-
blemes de la democràcia es resolen amb més demo-
cràcia, es fa més bé tot el contrari. Si el model de la
LODE , a ía pràctica no ha funcionat de la manera
més eficaç possible perquè tenia també mancances,
aquestes no provenien del poder real dels consells
escolars i dels claustres, el motiu provenia de no haver
desenvolupat mecanismes més eficients de participa-
ció. En aquest "nou model" els pares i les mares són
tractats com a clients i l'alumnat com a usuari.

En els consells escolars es produeix un buidatge
de competències que es concreta en tres aspectes
substancials:

- No aprova el PEC, el qual adquireix un caràcter
bàsicament tecnocràtic.

- No intervé en la resolució de conflictes del cen-
tre, en allò que s'ha anomenat els mecanismes dis-
ciplinaris dels centres o comissions de convivència.

- No intervé en l'elecció del director o directora
del centre.

Amb tot, es trobem davant uns òrgans consultius
i de proposta, amb poques possibilitats d'intervenir
directament en el govern del centre, encara que,
això si, per ara, amb dret a ser informats. Per tant,
els centres passen a dependre de manera molt
exclusiva de la direcció del centre.

El claustre de professorat es limita també a ser un
òrgan consultiu de caràcter tècnic. L'únic element
rellevant és que aprova el projecte educatiu del centre.

Respecte a l'elecció i el nomenament de la direc-
ció el canvi fonamental es concreta en el fet de que
aquesta passa de ser electiva a ser semiprofessiona-
litzada a través d'un concurs de mèrits i una comis-
sió seleccionadora que probablement desenvoluparà
la normativa de rang inferior, desapareix per tant, el
model LODE que oferia més possibilitats de partici-
pació de la comunitat educativa del centre i per tant
apostava per un model més democràtic.



22

La LOCE parteix del principi que els centres edu-
catius, a l'igual que les empreses; només poden fun-
cionar eficientment si són gestionades "professional-
ment" i no democràticament. Per això els Consells
Escolars deixen de ser òrgans de govern i les direc-
cions dels centres es professionalitzen Í són nomena-
des quasi directament per l'Administració, amb la
resurrecció del cos de directors clarament dependent
Í vicari de l'Administració.

No podem passar per alt que l'article 79.b) ator-
ga a les direccions la potestat disciplinària respecte
del professorat i el 79.h) respecte de l'alumnat.

Al darrere de les afirmacions retòriques sobre la
potenciació del paper del professorat i el prestigi de
la seua tasca (la llei no recull cap mesura concreta
en aquest àmbit), la realitat és que es desconfia d'ell
i es preveu la figura de la direcció com a cap de per-
sonal amb potestat disciplinària ï es limita la capa-
citat de decisió dels daustres.Tot plegat, un sistema
de govern dels centres educatius, que ens retorna a
situacions i èpoques predemocràtiques. La nova llei
aprofita la regulació de la gestió dels centres
docents per a introduir nous elements de diferencia-
ció entre els centres públics i privats concertats. En
aquests es reforça de manera important el poder
dels seus propietaris en la gestió i control de l'alum-
nat Í el professorat a través de l'ideari propi i de la
seua concreció en el projecte educatiu.

El centralisme i la uniformitat del
sistema educatiu.

La LOCE és una liei que li resta encara més auto-
nomia de gestió, d'organítzadó i curricular (de l'es-
cassa de què disposen) als centres, al professorat i a
les diferents administracions educatives de les
CC.M. A més, és una llei que pretén uniformar el
sistema educatiu al voltant dels principis del pensa-
ment únic.

ENSENYAMENT I
NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA.

La política educativa del Consell, pel que fa a i'er
senyament en valencià, experimenta una preocupar
paralització en el ritme de creixement en els darret
anys. No hi ha un impuls institucional global sostir
gut a favor de l'ús del valencià. La llengua pròpia n
rep la protecció que li reserven l'Estati
d'Autonomia i la Llei d'Ús i Ensenyament d<
Valencià (LUEV). Darrerament, fins Í tot, s'ha agu
ditzat l'atac institucional des de la Generalitat contr
el fonaments acadèmics del valencià a ['ensenya
ment, tot empobrint els currícula, censurant llibre
de text i proscrivint l'única llicenciatura que propoi
dona els coneixements adients, la de Filologi
Catalana. En aquest context, L'STE-PV-!v es com
promet a treballar, com a organització reprtesentati
va del professorat i com a entitat cívica per la con
secudó del següent programa en l'àmbit educatiu:

- Cal que l'Administració educativa promocion
els programes bilingües a les comarques valen
danoparlants, especialment el d'Ensenyamer
en Valencià (PEV) i ei d'Immersió Lingüístic
(PIL), els més idonis, tal com demostren k
avaluacions fetes pel propi Institut Valenci
d'Avaluació i Qualitat Educativa (IVAQE) i n
fetes públiques, per a l'assoliment per igual dt
domini d'ambdues llengües i els més eficaçc
per avançar cap a la normalització escolar
sodaí del valencià.
- Es fa del tot necessari Í urgent, que després d
tant de temps de la publicació de la LUEV, e
faça una avaluació per part de l'IVAQE i de I
Universitat de l'aplicació dels programes d'edu
cadó bilingüe, per tal d'impulsar el seu assoli
ment Í desenvolupament d'acord amb els prin
cipis organitzatius i didàctics que hi contenen.
- L'Administració ha de dissenyar Í pressuposta
un Pla de formació del professorat per a l'asso
liment Í actualització dels coneixements inhe
rents a un ensenyament plurilingüe, en un con
text en el qual la LOCE pretén avançar l'ensen
yament d'una llengua estrangera al darrer cur
de l'Educació Infantil.
-També ha d'impulsar un Pla específic de for
mació per al professorat de les comarques cas
tellanoparlants per tal de fer viable la incorpo
ració del valencià a l'ensenyament i fer efectiv
la coofidalitat amb el castellà.
- S'ha de mantenir el requisit lingüístic per
l'accés als cossos docents Í als llocs de treba
mitjançant qualsevol sistema de provisió d
llocs de treball.
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- S'ha de fer la catalogació lingüística dels llocs
de treball en tots els ensenyament reglats per
tal d'assegurar la continuïtat de l'escolarització
en valencià, des de l'educació infantil fins la
Universitat.
- La Generalitat Valenciana deu establir conve-
nis amb el Govern Balear Í la Generalitat de
Catalunya que contemplen entre d'altres mesu-
res: l'homologació recíproca de les titulacions
de llengua catalana, l'establiment d'un currícu-
lum bàsic comú de llengua i literatura catala-
na, l'edició de material didàctic Í l'intercanvi de
professorat i alumnat.

En els darrers anys Í com a conseqüència de la
publicació de la Llei d'Us i Ensenyament la presèn-
cia del valencià a l'ensenyament no universitari ha
augmentat progressivament però no de manera
escaient. La situació és molt desigual tant en els
territoris com en les diverses etapes educatives Í
estem encara molt Í molt lluny d'una situació de nor-
malitat Tanmateix en l'actualitat estem arribant a
una situació d'estancament conseqüència de la polí-
tica que en aquest aspecte està duent a terme el PP.

L'Administració té el deure de facilitat i exigir una
formació continuada en valencià que vaja més enllà
dels anomenats cursos de capacitació lingüístico-
tècnica i de l'oferta migrada del propi Servei
d'Ensenyament del Valencià (SEV). I també ha de
potenciar la utilització per part del professorat de
metodologies, recursos i materials que faciliten l'ac-
ció educativa en el marc de l'escola valenciana i cal
també que potencie la investigació sobre metodolo-
gia lingüística

Si bé hui en dia, el valencià és la llengua de
comunicació i aprenentatge a molts centres d'edu-
cació reglada, no és menys cert que encara hi ha
molts problemes en fa continuïtat dels programes
d'ensenyament en valencià en l'ESO Í el Batxillerat.
I es fa del tot necessari definir les plantilles de l'en-
senyament secundari Í el seu perfil lingüístic.
L'Administració té el deure inexcusable de posar fil a
l'agulla en aquesta qüestió i de dissenyar un pla de
formació del professorat que faça possible la nor-
malització en aquestes etapes educatives al mateix
temps que haurà de destinar els recursos econòmics
suficients.

L'Administració des del SEV ha de redefinír el
paper de les assessories de valencià per tal que
aquestes estiguen més al servei de les necessitats i
realitats del professorat i dels centres i que actuen
més com a dínamitzadores dels programes d'educa-
ció bilingüe que com un instrument més de burocra-
tització. En aquest sentit s'ha de donar resposta
urgent a la integració de l'alumnat nouvinguí de
diversos països i cultures als programes d'educació
bilingüe amb el recolzament material i humà neces-
saris. Tanmateix s'han de mantindré i extendre els

actuals programes d'educació bilingüe, s'ha de
garantir la provisió de les vacants d'aquests progra-
mes per professorat amb la titulació adient, s'ha de
dotar de professorat de suport als centres amb pro-
grames d'immersió lingüística (PIL) i s'ha de pro-
moure plans específics d'extensió del valencià en
comarques castellanoparlants tant pel que a l'alum-
nat com al professorat que hi treballa en aquests
territoris, amb plans de formació específics per
aquests per tal que puguen desplegar la seua tasca
docent sense entrebancs i sentint-se partícips d'un
projecte d'escola i de país integrador,

S'ha de continuar mantenint el requisit lingüístic
per a l'accés a la docència i s'ha de resoldre d'una
vegada per totes Í d'una manera lleial amb la resta
de territoris que compartim una mateixa llengua i
cultura, la qüestió de l'homologació recíproca de les
titulacions de català. Una qüestió del tot injusta i
injustificable que dificulta la mobilitat del professo-
rat en aquests territoris així com l'accés al treball.

Altra qüestió que s'ha de resoldre de manera
urgent, una vegada constituïda l'Acadèmia
Valenciana de la Llengua, és l'alt nivell d'insegure-
tat normativa en molts punts, cal fixar definitiva-
ment la llengua en tots els aspectes bàsics i deixar
de polititzar i polemitzar de manera recurrent i siste-
màtica en aquesta qüestió tan fàcil de resoldre i
dedicar tots els esforços necessaris en eixamplar l'ús
social de la llengua. En aquest sentit des de
l'STEPV-lv, trobem un exemple digne d'elogi el tre-
ball desplegat pel moviment Escola Valenciana,
Federació d'Associacions per la Llengua i recolzem Í
assumim plenament el document"EI compromís per
la llengua"! es comprometem a promoure'l i desen-
volupar-lo en els àmbit educatiu, social, polítid i en
els mitjans de comunicació.

El procés de normalització lingüística ha d'estar
inspirat en el reequilibri d'espais pel que fa als
àmbits d'ús. Ha de garantir el coneixement del cas-
tellà i del valencià. Sense imposicions forçades, cal
restituir al valencià els espais d'ús lingüísticperduts,
per tal d'anar supereant les situacions díglòssiques
que encara estem patint.
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SOBRE ^ESTABILITAT
EN L'OCUPACIÓ COM A
MESURA DE QUALITAT

El nou marc legislatiu de desplegament de la
LOCE té previst formular un nou sistema d'accés a
la funció pública docent, hem d'aprofitar aquesta
avinentesa, mentre demanem la derogació del RD
850/93, per continuar lluitant per un sistema d'ac-
cés diferenciat, vinculat a la formació i a l'experièn-
cia docent.

Fins la consecució d'aquest objectiu hem de con-
tinuar reivindicant l'estabilitat del professorat interí
fins el seu accés a la condició de funcionari o funcio-
nària de carrera, aquest pla d'estabilitat haurà de
quedar reflectit en un acord negociat amb les orga-
nitzacions sindicals Í ratificat pel col.lectíu d'ensen-
yants afectat.

S'han de mantenir igualment les borses de treball
actuals així com la preferència del professorat interí
per a obtenir vacants i substitucions.

S'ha de continuar lluitant i insitint per l'equipara-
ció en les condicions de treball amb el professorat
funcionari de carrera, així com en l'accés a la forma-
ció, permutes, llicències i permisos. A l'igual que s'ha
d'eliminar qualsevol discriminació de tipus salarial.

dona. En aquest sentit hem d'avançar en la conse-
cució de les desset mesures que es recullen en el
programa electoral de desembre de 2002.

Es fa més que evident que les polítiques socials
de! govern del Pp així com les bases que inspiren la
LOCE no van en aquesta direcció. Per a mostra un
botó, l'article 72.3 de la LOCE es carrega d'un cop
la referència a la discriminació en funció de sexe:
"En ningún caso habrà discriminación en la admi-
sión de alumnos por razones ídeológicas, religiosas,
morales, sodales, de raza o nacimiento". L'article 14
de la Constitució diu: "Los espanoles son iguales
ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquiera otra condición o circunstanda
personal o social", no companyes i companys, l'oblit
no correspon a una errada de de transcripció, sinó a
raons de concepció.

SOBRE LA IGUALTAT
DE LES DONES I
LA COEDUCACIÓ

La participació de les dones en tots els àmbits de
la vida política Í social ha augmentat considerable-
ment en els darrers trenta anys. Les lleis han recollit
molts aspectes en la línia de possibilitar la igualtat
d'oportunitats per a homes Í dones; però del reco-
neixement legal a la realitat pràctica i concreta del
dia a dia encara resta un llarg camí a recórrer i es
fan necessàries la implantació de mesures urgents^
que lliberen a les dones de les obligacions que, per
educació, cultura i organització social, ha hagut
d'assumir al llarg de la història.

Des del sindicat hem de treballar per l'exigència
de mesures d'acció positives que transformen la
actual escola mixta en una escola autènticament
coeducadora -pera d'això calen polítiques educati-
ves actives en aquest sentit-, així com d'altres que
facen realitat una autèntica igualtat d'oportunitats
per a la dona ensenyant com a treballadora i com a
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3. Ponència de formació

1. UNA NOVA MANERA
D'ABORDAR LA
FORMACIÓ.

1.- Algunes reflexions per a
començar

Si bé en anteriors Congressos hem tractat el tema de
la formació, sempre ha estat d'una manera pardalit-
zada, ja que ho hem fet mitjançant resolucions o
com algun apartat dintre de les ponències de políti-
ca educativa. Per tant, PSTEPV-lv es planteja en
aquest Congrés, per primera vegada, abordar el
tema de ía formació en tota la seua complexitat.
Això ens ha de servir per definir com volem que siga
la nostra oferta formativa: interna i externa, sindical
Í professional; a qui l'hem d'adreçar; de quina
manera Í amb qui l'hem de realitzar, etc.

És clar que les afiliades i els afiliats constituïm
l'actiu del sindicat, qualsevol decisió i acció conjun-
tura! estan en raó de la nostra pertinença al col·lec-
tiu. Per això la nostra proposta de fer un sindicalis-
me diferent des de l'autonomia, el procés assemble-
ari, la participació democràtica, etc. junt al conven-
ciment en la consolidació de la Intersindical
Valenciana, requereix d'una política de formació
interna que cohesione i prepare a les persones que
treballen per al sindicat en qualsevol dels seus
àmbits de gestió o representació en particular í a l'a-
filiació en general, tant per a l'acció sindical com per
als debats socials en què estem immersos.

Pel que fa a la formació permanent o contínua,
cada dia més, ha de ser una de les eines que ajuden
a millorar tant professionalment com en la qualitat
del servei, per això ha de ser considerada com un
dret i com un deure de totes les treballadores i de
tots els treballadors. Nosaltres sempre hem defensat
que l'Administració, en el nostre cas, ha de ser la
responsable d'ofertar-la Í ha de posar tots els mit-
jans al seu abast perquè es faça dins de l'horari
laboral, perquè estiga a prop dels centres de treball,
perquè arribe a tothom Í no excloga a cap persona
per la seua situació administrativa o contractual,
perquè siga de qualitat i gratuïta.

Ara bé, l'afirmació "l'Administració ha de ser la
responsable d'ofertar-la" genera algunes contradic-
cions que haurem d'abordar en aquest Congrés.

- Res no és neutre (ni neutral) í menys encara la
formació. En moltes ocasions la nostra línia de refle-
xió és molt diferent a la de l'Administració i això es

reflecteix nítidament en els continguts, els ponents,
el professorat, la filosofia que està subjacent quan es
dissenya una activitat; és evident que una mateixa
activitat programada per l'Administració Educativa i
per rSTEPV-lv tindria poques coincidències. Un
exemple ens il·lustrarà: si ía Conselleria de Cultura Í
Educació organitza un curs, posem per cas, pera Pa-
creditació en la funció directiva és dar quins seran
els continguts, ei professorat i la filosofia amb que es
farà; ara pensem eixe mateix curs organitzat per
l'STEPV-lv: és evident que nosaltres plantejaríem
altres qüestions ben diferents, apostaríem per un
altre model de direcció Í l'impartiria un professorat
compromès amb models de gestió democràtica. Al
final, els dos cursos haurien acomplit el mateix
objectiu administratiu, servirien per habilitar en la
funció directiva, però, segurament, eixa seria Púnica
coincidència.

- La conclusió és fàcil d'esbrinar: si
l'Administració acompleix amb la seua obligació de
formar els seus treballadors i les seues treballadores,
nosaltres, conseqüentment al que venim proposant,
hem de renunciar a transmetre per la via de la for-
mació la nostra filosofia Í les nostres experiències al
conjunt del professorat í deixar que siguen altres els
que hofacen.

- Si continuem mantenint que l'Administració
educativa ha de ser l'única que ha d'ofertar forma-
ció permanent, contínua o professional, haurem de
ser conseqüents i només reconèixer aquella que
impartesca la Direcció General d'Innovació i
Ordenació Educativa i Política Lingüística
(DGIOEPL), els CEFIREs o les Universitats. Com a
exemple, i a manera il·lustrativa, no caldrà que
nosaltres organitzem jornades sobre la LOCE perquè
ja va a fer-ho la Direcció General.

Per tant, una de les preguntes que ens haurem de
contestar en el IX Congrés és si hem d'exigir que la
formació contínua, la professional, sols la d'ofertar
l'Administració o si acceptem que hi ha altres insti-
tucions que també poden fer eixe tipus de formació
i, en aquest cas, si estem en condicions de donar el
pas d'oferir un servei nou al professorat en general i
a la nostra afiliació en particular Í fer nosaltres,
també, una oferta formativa pròpia.

2.- Què hem fet els darrers quatre
anys: del VII congrés al IX congrés

Per poder conèixer Í valorar com s'aborda la formació
en els distints àmbits on intervenim l'STEPV-lv, anem
a fer un petit repàs als fets més significatius que s'han
produït en aquest tema des de maig de 1999 (VII
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Congrés) al moment actual en què preparem el IX
Congrés (març de 2003).

a.- En el VII Congrés estàvem immersos en la con-
vocatòria de cursos d'especialització per al professorat
del cos de mestres. Com s'informava Í es valorava en
la ponència corresponent, portaven ja dues convocatò-
ries realitzades. Fins que la Conselleria va interpretar
que el termini per autoritzar i convocar aquests cursos
havia exhaurit férem altres dues convocatòries. En
total van ser quatre entre 1988 i 2001 amb una ofer-
ta total de 47 cursos distribuïts arreu del País i la par-
ticipació com alumnat de 1.257 persones.

La necessitat de donar satisfacció a la gran deman-
da de persones afiliades que li demanaren al seu sin-
dicat que organitzarà cursos que els permeteren obte-
nir una nova especialitat per poder mantenir el seu lloc
de treball, o per tenir més opcions d'apropar-se al seu
lloc de residència, o per tenir més seguretat laboral, va
obrir una via inexplorada fins aleshores, tot i que va ser
una via amb moltes cauteles que ha fet que les nostres
activitats, excepció feta dels cursos d'especialització,
tinguen més un caire sindical que pedagògic. Basant-
nos, en la majoria dels casos, en el format de jornada
hem tractat, entre altres temes, "Els reptes organitza-
tius de l'Educació Infantil", "La participació als Consells
Escolars", "L'Educació al món rural", "El tractament
educatiu de la diversitat en els ensenyament mitjans",
"La formació professional en els centres privats" o
"L'Educació Especial als centres privats". No obstant
això també hem organitzat alguns cursos: "Resolució
de conflictes" i "Ensenyar o domesticar. Una lectura
democràtica dels conflictes a l'aula Í de les alternati-
ves", aquest últim col·laborant amb l'MRP Escola
d'Estiu Gonçal Anaya Í la Universitat de València.

També cal considerar la Resolució aprovada en el
Consell Nacional de 29 de gener de l'any 2000:
"Millora de la participació i formació a l'STEPV-lv".
Aplicant alguns dels preceptes (altres no hem arribat a
posar-los en funcionament) canviàrem algunes con-
cepcions i, si més no, una vegada al trimestre hem
organitzat conferències obertes a tothom, primer en la
Intercomarcal de València, optant sempre que va ser
possible perfer-les a l'Escola de Magisteri i amb un
gran desplegament propagandístic per les facultats per
atreure, també, a futurs ensenyants. El 2002, seguint
els esquemes de les activitats que veníem programant,
tomàrem a organitzar un cicle de conferències, ara sí
en les tres intercomarcals Í férem confluir totes les jor-
nades sectorials en un únic dia. A aquesta gran activi-
tat (conferències i trobada) la denominàrem "I Fòrum
Educatiu". La trobada va coincidir amb una altra gran
activitat: "Curs de Mobbing", en total més de 500 per-
sones ens reunírem al Campus de Burjassot per parti-
cipar en alguna de les dues activitats: 331 en el Fòrum
i 184 en el curs de Mobbing.

Sense arribar a les xifres de participació de les dues
activitats anteriors, podem dir que totes les jornades
que hem organitzat al llarg d'aquests quatre anys han
tingut una més que acceptable participació, la qual

cosa ens indica que aquest és un model què hem de
continuar aprofundint i sempre que siga possible amb
l'estructura semblant a la del I Fòrum Educatiu que fa
que durant un període més o menys prolongat de
temps puguem fer una oferta atractiva de conferències
en llocs diferents, descentraützant-les, i finalment ens
puguem trobar un nombre important de persones, en
un mateix lloc Í dia, per poder reflexionar, escoltar,
debatre, proposar.... sobre els temes que ens preocu-
pen.

b.- En el Vil Congrés decidírem que l'estructura de
l'STEPV-lv estaria formada per 4 sectors
(Ensenyament, Administració Pública, Sanitat i Altres
sectors) que posteriorment en el VIII Congrés
Extraordinari (IES Benlliure, València, 30 de juny de
2001) es transformaren en quatre sindicats (STEPV-
IV, STAPV-IV, STS-PV, STPV-IV) que constituïren la
Federació de Sindicats de Treballadors del País Valencià
(FSTPV-lv). El fet d'optar per ser un únic sindicat amb
quatre sectors ben diferenciats ha fet que durant, pràc-
ticament, 4 anys s'ha actuat amb mentalitat d'STEPV.

Quasi totes les activitats, tant externes com inter-
nes, han estat enfocades al professorat Í la seua pro-
blemàtica. L'oferta d'activitats específica per al perso-
nal de funció pública i el sanitari ha estat inexistent i
tampoc hem fet cap activitat adreçada a una part
important de l'afiliació de l'STEPV-lv, la que treballa a
les Universitats, sobretot al PAS. Això no ha impedit
que alguns companys i algunes companyes dels altres
sectors hagen assistit a algunes de les activitats pro-
gramades quan excedien l'àmbit educatiu: "El principi
d'igualtat per raó de sexe en la normativa laboral" o
"El curs de Mobbing", aquesta última activitat després
de moltes gestions va estar reconeguda i homologada
per l'IVAP per a les persones que treballen en funció
pública, la qual cosa ha obert unes noves expectatives
ja que sòls les activitats homologades per aquest orga-
nisme tenen validesa en els seus concursos.

c.- Nosaltres mai hem restringit la participació a
cap persona que haja volgut participar-hi en alguna
activitat, la qual cosa ens ha plantejat el repte de poder
lliurar uns certificats d'assistència que pogueren tenir
utilitat, és a dir que estiguen expedits o homologats
per alguna institució reconeguda a l'efecte. Així, per-
què les nostres activitats, tant internes com externes,
tingueren el reconeixement administratiu necessari
signàrem els següents convenis:

- de col·laboració amb la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència per a la formació del professorat (1
de desembre de 1998). Amb aquest se'ns reconeixen Í
certifiquen les activitats de formació permanent que
realitze el professorat en actiu, tant de pública com de
concertada.

- de col·laboració amb la Universitat de València
(27 de novembre de 2000). Amb ell podem donar
cobertura administrativa (certificacions) a totes aque-
lles persones que participen en les nostres activitats
que no siguen ensenyants o no estiguen en actiu. A
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més, mitjançant aquest conveni, la Universitat ha
col·laborat de diferents maneres en algunes activitats
(cedint locals, proporcionant allotjament al professorat,
subvencionant algunes conferències, etc.)

d.- Els nostres resultats en les anteriors eleccions
sindicals van fer que com a STEPV-lv (sigles amb què
ens presentàrem en tots els sectors) estiguérem en la
Mesa General de la Funció Pública i per irradiació en
totes les meses sectorials. Per la qual cosa hem assis-
tit a les reunions de la mesa de formació contínua i
continuada de l'Institut Valencià d'Administracions
Públiques (IVAP), a la de Sanitat i a de la D.G. de
Justícia, així com a les comissions tècniques de forma-
ció d'Ensenyament Encara que siga de manera molt
esquemàtica val la pena que ens detinguem un poc en
cadascun dels àmbits per poder analitzar les seues
peculiaritats.

2.1.- Un repàs pels distints àmbits de negociació

La mesa de formació de la Mesa General.
Ei 9 de juliol de 1997 es va signar l'Acord de col·labo-
ració en matèria de formació entre la Generalitat
Valenciana Í les Organitzacions Sindicals UGT, CC.OO.,
CSI-CSIF i CEMSATSE (els aleshores representats en
la Mesa General de Negociació de la Generalitat
Valenciana) que venia a substituir al signat per les
mateixes organitzacions el 31 de gener de 1995. Entre
ambdós acords hi ha una diferència important, el del
95 tenia un àmbit temporal limitat 95-97, el del 97 es
prorroga automàticament cada any si cap de les parts
el denuncia. A més, és un acord restringit a les parts
signants, amb la qual cosa es garanteixen que sols ells
estaran "legitimats" per tractar els temes de formació
encara que en les següents eleccions estiguen fora de
la mesa general de negociació. Amb això se li barra el
pas a qualsevol altre sindicat que puga estar en eixa
mesa, com va ser el cas de l'STEPV-lv. Per la qual cosa,
malgrat tenir tota la legitimitat per poder negociar i
participar en els temes de formació, se'ns ha impedit
gràcies a un acord totalment antidemocràtic i sectari
que es va signar abans de les anteriors eleccions i que
hui encara patim.

Amb l'Acord de juliol del 97 "s'estableix un nou
marc de relacions en matèria de formació, entre la
Generalitat Valenciana i les centrals sindicals, alesho-
res, més representatives en l'àmbit de la Mesa General
de negociació de la GeneralitatValenciana, de manera
que es creen les condicions per afavorir la participació
sindical en la planificació formativa de la Generalitat
Valenciana i dels instituts públics de formació d'ella
dependents, així com el reconeixement de la impor-
tància de les iniciatives de formació de les centrals sin-
dicals com agents de formació".

Així mateix es crea la "Comissió de Formació cons-
tituïda en l'àmbit de la Mesa General de Negociació de
la Generalitat Valenciana", que entre altres, té les

següents funcions:
- Proposta i estudi de criteris generals d'elaboració,

disseny Í coordinació de la formació dirigida als emple-
ats públics de la GeneralitatValenciana.

- Seguiment Í avaluació de les activitats programa-
des en matèria de formació continuada per l'adminis-
tració del Consell i les centrals sindicals signants de l'a-
cord, així com coneixement dels plans de formació
programats per l'Escola Valenciana d'Estudis de la
Salut (EVES) Í per la Direcció General d'Ordenació i
Innovació Educativa i Política Lingüística.

- Negociar, valorar i aprovar eis Plans de Formació
Contínua que li siguen presentats, a efectes d'elevar-
los a la Comissió General per a la Formació Contínua
per a la seua aprovació definitiva i posterior finança-
ment.

- Conèixer la memòria balanç del Pla de Formació
Contínua de la Generalitat i dels plans dels sindicats
signants.

És en aquesta mesa on es presenten, es negocien i
s'avaluen tots els plans institucionals de formació de
tots els empleats i empleades al servei de la
GeneralitatValenciana i els del PAS de les 4 universi-
tats públiques valencianes.

Des que l'STEPV-lv vam accedirà la mesa general
de negociació, gràcies a que els nostres resultats elec-
torals ens atorgaren la representativitat necessària,
UGT, CC.OO. i CSIF han intentat per tots els mitjans
que no assistírem a les reunions de la comissió de for-
mació, segons ells perquè ha d'estar restringida sols als
signants de l'Acord esmentat al marge que un sindicat
tinga representació en la Mesa General, com és el nos-
tre cas. Malgrat els reiterats intents per evitar-lo hem
assistit, com a convidats amb veu Í sense vot, a quan-
tes reunions ens han convocat.

Ha de ser tasca immediata i prioritària, en aquest
àmbit, que la Federació d'STPV demanem i aconse-
guim la nostra presència en la Comissió de Formació
constituïda en l'àmbit de la Mesa General de
Negociació amb les mateixes condicions de participa-
ció que qualsevol altre sindicat. No és admissible que
es margine la voluntat d'un nombre tan important de
votants que han dipositat la seua confiança en nosal-
tres. Per tant, el IX Congrés de l'STEPV-lv insta al
Secretariat Federal a que encete totes les vies al seu
abast per aconseguir l'objectiu esmentat.

La mesa sectorial de Justícia.
Situació ben diferent està donant-se en la D.G. de
Justícia on cada any (si més no des que estem nosal-
tres) ofereix el 50% del seu pressupost de formació
continuada als sindicats amb representació en la mesa
sectorial (recordem que nosaltres, encara que no ens
presentàrem, tenim representació per irradiació).
Segons el conveni que ofereix als sindicats, si cap
d'ells no vol subscriure'l, la seua part passaria als sig-
nants. En 1999 i en 2000, nosaltres proposàrem que
tota la formació l'ofertara Í la gestionarà la Direcció
General i en cas contrari, si cap sindicat no subscrivia
l'acord, que la seua part anara a la D.G. Í no als sindi-
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cats signants. Ens quedàrem a soles i no signàrem el
conveni amb la qual cosa, malgrat les nostres protes-
tes, la part que ens haguera correspost (uns 3.000
euros) es va repartir entre els sindicats signants
(CC.OO., CSIF, UGT i CEMSATSE).

En 2001 tomàrem a fer les mateixes propostes i
obtinguérem les mateixes respostes, tant de la D.G.
com de la resta de sindicats. El Secretariat Federal, en
aquest cas, va valorar que poder ofertar cursos dins del
pla de formació continuada podia ser una bona estra-
tègia per donar-nos a conèixer en el sector, màxim
quan la informació arriba a tots els treballadors i tre-
balladores via convocatòria pública de la Direcció
General de Justícia i que la nostra part de subvenció no
anava a incrementar l'oferta institucional i sí a la de la
resta de sindicats signants. Valorant tot açò prengué-
rem la decisió de signar el conveni i fer la nostra ofer-
ta de formació continuada dins del pla general de la
D.G. de Justícia, la qual cosa ens va permetre ofertar 4
cursos. Com que l'STEPV-lv no compta amb infras-
tructura els va realitzar mitjançant una fundació amb
la qual ja havíem col·laborat amb anterioritat en els
cursos d'especialització i en algunes jornades que
organitzàrem en les seues instal·lacions.

En 2002 es va repetir la mateixa situació de l'any
anterior.

Val a dir que les valoracions rebudes per les perso-
nes assistents a tots els cursos han estat excel·lents i
han mostrat un alt grau de satisfacció.

Donat el precedent de la gestió mixta del fons de
formació en la Direcció General de Justícia, des de
1999 UGT està demanant la participació directa en la
gestió d'accions formatives dels Plans de Formació
Contínua i Continuada de la Generalitat Valenciana
mitjançant Convenis de Col·laboració. És a dir, vol que
aquest sistema s'aplique també als fons de l'ÍVAR

La mesa sectorial de Sanitat.
Segueix les directrius de l'Acord de 31 de gener de
1995 sobre condicions de treball en la funció pública
per al període 1995-1997. Ei títolV és el corresponent
a formació i entre altres coses diu: "Dins del marc de
la política de descentralització en matèria de formació
de la Generalitat Valenciana, les centrals sindicals sig-
natàries podran efectuar la proposta d'aquelles activi-
tats formatives que puguen assumir". És per això que
en les Resolucions que estableixen els Plans de
Formació Continuada de la Conselleria de Sanitat (la
darrera és de 20-03-02 per al bienni 2002-2003)
s'especifica què "en l'organització de cursos i a igual-
tat de condicions es prioritzarà l'adjudicació amb el
següent ordre: 1.- Administracions públiques, 2.-
Organitzacions sindicals, associacions científiques i
altres organismes sense ànim lucratiu, 3.- Empreses
privades".

L'STEPV-lv hem renunciat a organitzar cursos del
Pla de Formació Continuada de TEVES, entre altres
coses perquè no teníem la infrastructura necessària per
poder-ho assumir. La situació va variar en 2002 quan
el Secretariat Federal acceptà l'oferiment Í, mitjançant

un conveni amb personal expert en activitats de for-
mació de sanitat, presentàrem una oferta pròpia qut
es va materialitzar en l'organització de 6 cursos: 2 i
València (àrees 9 Í 10), 1 a Xàtiva, 1 a Vinaròs, 1 £
Oriola i 1 a la Vila Joiosa.

La mesa de formació de la Conselleria de
Cultura i Educació.

Esment a banda mereix aquesta mesa, perquè ne
n'hi ha. Cal recordar que dins de l'Acord de Sexenni;
signat en 1991 per CC.OO., UGT, ANPE i CSIF es cre-
ava la "Comissió de Participació, Seguiment
Avaluació de la Formació del Professorat" que tenia \i
missió de realitzar el seguiment i l'avaluació del pla dí
formació que la Conselleria de Cultura i Educació havií
de presentar anualment.També s'indicava que aques-
ta comissió es reuniria un mínim de dues vegades í
l'any i que participarien les universitats valencianes í
més de la Conselleria Í dels sindicats signants de l'a-
cord.

Poques vegades es va reunir aquesta comissió i pei
tant poques vegades la Conselleria va haver de pre-
sentar el seu pla de formació anual per poder sei
debatut. Val a dir que, malgrat el que deia l'Acord
l'STEPV com a sindicat majoritari, va estar convoca'
mitjançant la fórmula de convidats, a les reunïoní
d'una comissió que ja fa més de vuit anys que de li
flual res no se'n sap. Amb això la Conselleria ha tin-
gut les mans lliures per poder portar una política dí
formació que no ha negociat amb ningú i ha pogu
incomplir sistemàticament gran part dels apartats dí
l'Acord que la creava (s'han suprimit les llicències pei
estudi quan l'acord parlava d'incrementar-les progres-
sivament o no s'ha revisat el Decret que regulava l'or-
ganització i funcionament dels CEPs -en l'actualita
CEFJREs-, per posar dos exemples dels més cridaners)

És, per tant, l'hora de què els responsables de \i
Conselleria negocien els seus plans de formació anit
els sindicats de la mesa sectorial. Aquesta ha de sei
una reivindicació irrenunciable per a l'STEPV-lv.

3.-

De l'experiència dels darrers quatre anys herr
pogut extraure algunes conclusions que ens han d(
servir en els nostres plantejaments de futur:

- Malgrat la nostra inexperiència, hem organitza
algunes activitats d'una gran complexitat i els resultat;
obtinguts sempre han estat força satisfactoris. Els cur-
sos d'especialització són l'exemple més dar, perí
també ei Fòrum educatiu o el curs de Mobbing il·lus-
tren el que estem dient.

- De les valoracions Í avaluacions realitzades pels
les participants en les activitats que hem organitzat e:
pot concloure que sempre han tingut una considerack
important, la qual cosa ens indica que hem fet ie:
coses com calia.

- Podem afirmar que sempre hem fet les coses amt
total transparència i honestedat Í així se'ns ha recone-
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gut, tant per les persones participants com per les institucions.
- Hem constatat clarament que les necessitats de formació Í les moti-

vacions per a fer-la són totalment diferents en cada sector.
- Que com a STEPV-lv hem tingut un tractament diferent entre els sec-

tors que el composen. Hem ofertat activitats específiques per al professo-
rat de concertada i per al de pública Í ens hem oblidat del professorat uni-
versitari i sobretot del PAS universitari.

- Cada vegada més, l'afiliació ens demana nous serveis de qualitat.
Cada vegada més l'afiliació li demana al seu sindicat que li organitze acti-
vitats de formació contínua de qualitat per no haver d'anar a les que orga-
nitzen altres sindicats.

- Hi ha una diferència quantitativa important entre l'ensenyament no
universitari i la resta de sectors, com es pot comprovar en els següents
quadres que reflecteixen l'oferta formativa institucional de l'any 2002.

O F E R T A F O R M A C I Ó I N S T I T U C I O N A L 2002

Cursos Places ofertades Destinataris Mitjana
cursos/ any

Cursos convocats per la D.G.
d'Ordenació i Innovació Educativa i
Política Lingüística per al personal
docent no universitari de centres
públics. 2.548 49.421 43.134 1,14

Cursos convocats per la EVES per al
personal depenent d'Institucions
sanitàries de la Conselleria de Sanitat. 1.047 22.550 50.820 0,44

Cursos convocats per l'IVAP per al
personal pertanyent a l'Administració
del Consell i als Ens i Organismes
Autònoms de la Generalitat Valenciana. 416 8.577 20.455 0,42

Cursos convocats per la Universitat de
València - Estudi General, adreçats al
personal d'administració i serveis. 108 1.290 1.962 0,65

Cursos convocats per la Universitat
Politècnica de València, adreçats al
personal d'administració i serveis 33 660 1.251 0,53

Cursos convocats per la Universitat
Jaume I de Castelló, adreçats al
personal d'administració i serveis. 31 560 419 1,33

Cursos convocats per la Universitat
d'Alacant, adreçats al personal
d'administració i serveis. 1.094 1.015 1,07

Cursos convocats per la Universitat
Miguel Hernàndez d'Elx, adreçats al
personal d'administració i serveis. 15 437 323 1,35

OFERTA FORMATIVA DE LA D.G. D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ EDUCATIVA
I POLÍTICA LINGÜÍSTICA A BANDA DEL PLA DE FORMACIÓ CONTÍNUA *

Cursos' Places ofertades

Oferta pròpia de la D.G. O.I.E.P.L

Cursos d'acreditació per a la funció directiva

Cursos del Pla de Formació Lingüístico-Tècnica en Valencià

' Aquestes activitats, a diferència de
les del pia de formació contínua, s'ofer- Activitats per al suport a l'ensenyament en i del valencià
ten tant a professorat de pública com
de privada-concertada.
'* S'inclouen seminaris, grups de tre-
ball i jornades. : :

1.022

10

156

59

16.706

300

7.020

1.770

1.573 33.821

OFERTA TOTAL DE FORMACIÓ INSTITUCIONAL D.G. D'OIEPL

Cursos Places ofertades Mitjana cursos / any

3.570 66.127 1,53
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- A la vista dels quadres podem concloure que:
• El professorat no universitari té una oferta ins-
titucional suficient. Si agafem 25 hores com a
mitjana de cada curs/activitat ofertada vegem
que cada professor o professora valencians dispo-
sa de 38,35 hores de formació a l'any. Xifra que
contrasta amb les 11 hores de que disposen en
funció pública.
• Excepte en ensenyament no universitari i en el
PAS d'algunes universitats, l'oferta institucional
és, clarament, insuficient.

- Sense entrar en valoracions qualitatives de per a què
ha de ser la formació i quines són les motivacions de
cada persona per fer-la, el ben cert és que nosaltres,
els i les ensenyants, podem cobrir sense cap dificultat
les necessitats "peremptòries" (puntuació per a con-
cursos de trasllats i crèdits per a sexennis, principal-
ment) amb l'oferta formativa de l'Administració. Però
si això no ens satisfà podem optar per altres modali-
tats formatives o per a la millora de la qualitat que
també tenen el corresponent reconeixement: projectes
d'innovació Í investigació educativa, projectes de for-
mació en centres, eixides escolars, grups esportius,
escoles de mares Í pares, etc.Tot això sense comptar
amb les entitats col·laborades per a la formació que el
2002 ofertaren un total de 326 activitats amb 8.025
places i amb els cursos de les Universitats, Escoles
Oficials d'Idiomes o les activitats declarades d'interès
formatiu. De tot açò es conclou que hi ha inflació for-
mativa en l'ensenyament no universitari.
- Per contra els nostres companys Í companyes de la
resta de sectors tenen una oferta molt més restringida
Í amb moltes més dificultats per poder accedir als cur-
sos que organitza la seua Administració, per la qual
cosa es veuen abocats a no fer formació o a buscar-la
en l'oferta dels altres sindicats.
-També sense entrar en valoracions qualitatives de per
a què ha de ser la formació i quines són íes motiva-
cions de cadascun per fer-la, una gran diferència
objectiva amb els ensenyants és que en els altres sec-
tors els cursos realitzats compten, Í molt, en tots els
processos de promoció interna i en els concursos de
trasllats, això vol dir millora professional i salarial. Per
posar un exemple, en els processos de mobilitat (con-
cursos de trasllats) de sanitat el pes de la formació en
els barems varia entre el 20 % Í el 35 %; en alguns
casos compta més que l'experiència.

4.- Propostes per abordar d'una
manera diferent la formació des de
rSTEPV-lv

Ens reafirmem en que la formació permanent o
contínua ha de ser considerada com un dret i com un
deure de totes les treballadores i de tots els treballa-
dors i és obligació de l'Administració posar tots els mit-
jans al seu abast perquè es faça dins de l'horari labo-
ral, perquè estiga a prop dels centres de treball, perquè

arribe a tothom i no escloga a cap persona per la seua
situació administrativa,o contractual, perquè siga de
qualitat i gratuïta.

L'STEPV-lv no renuncia a poder ofertar a la seua
afiliació Í a la resta de treballadors i treballadores
quantes accions formatives de caràcter intern o extern
estime convenient, per la qual cosa demanarà que
aquestes tinguen el màxim reconeixement administra-
tiu possible.

Contràriament a altres models de formació a l'ús
lligats a les retribucions o a la carrera professional i
basats en gran mesura en el dientelisme, el nostre ha
d'estar vinculat a la millora de les condicions laborals i
a la qualitat del servei educatiu i s'ha de gestionar, a
l'iguai que qualsevol aspecte del sindicat, amb total
transparència i de forma democràtica.

Per això el IX Congrés de l'STEPV-lv acorda:

1.- El desenvolupament prioritari d'una política de
formació interna dirigida a cohesionar el sindicat
davant els nous debats socials i models organitzatius a
què s'enfronta la pràctica sindica!. Debats sobre parti-
cipació, alternatives al neoliberalisme, noves anàlisis
des del pensament feminista, acció sindical en nous
camps, etc, han de ser la base de jornades, seminaris
i fòrums que s'han de garantir i desenvolupar a tots els
nivells.

Les Escoles sindicals que anualment realitzem des
de fa 14 anys han de continuar essent l'eina més
valuosa per a la formació sindical i d'intercanvi d'ex-
periències. Per això no sols hem de continuar realit-
zant-les, sinó que les hem de potenciar, encara més, Í
fer-les arribar cada any a un major nombre de perso-
nes compromeses amb el treball sindical. Aquest ha de
ser l'espai on, si més no, una vegada a l'any es troben
el major nombre possible de persones que tenen algun
càrrec de responsabilitat o de representació de l'orga-
nització en els distints àmbits: alliberacions, secreta-
riats, consells escolars, etc.També hem de fer servir les
escoles sindicals perquè nous afiliats Í noves afiliades
vagen incorporant-se a la vida sindical activa.

Per tant, l'Escola Sindical ha de ser l'activitat for-
mativa més important de l'STEPV-lv í serà on es cen-
traran els esforços que calguen perquè siga l'autèntic
àmbit de formació i dinamitzadó interna que es com-
pletarà amb jornades, conferències i altres activitats
que ens acosten a l'objectiu assenyalat.

L'àrea de publicacions, Allioli í la WEB han de ser
els altres complements d'aquest treball.

2.- L'elaboració de plans de formació propis que
donen resposta a les necessitats i demandes que puga
tenir la nostra afiliació, tant de formació permanent
com inicial (entesa aquesta com la formació posterior
a la finalització de la carrera universitària i anterior a
ocupar un lloc de treball).



3.- Els compromisos i col·laboracions sobre formació
amb les Administracions, entitats, institucions i empre-
ses. Prioritat de col·laboració amb la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià
i amb la Federació Escola Valenciana.

4.- La participació Í col·laboració en accions i projectes
educatius d'intercanvi de professorat amb altres països
del nostre entorn social Í cultural.

5.- La tendència a l'autofinançament dels plans de
formació, per la qual cosa haurem de demanar totes
les subvencions públiques i privades que ens perto-
quen en tots els àmbits. Quan les subvencions no
cobrisquen el total deís costos d'alguna activitat i no
puga ser gratuïta es discriminarà positivament a les
persones afiliades.

6.- La consecució, sempre que siga possible, d'una
política de formació comuna per a tota la Federació
d'STEs. Per la qual cosa el Congrés de l'STEPV-lv
anima a la resta de sindicats federats perquè en els
seus congressos tracten d'adoptar una política de for-
mació semblant a la aprovada en aquest.

7.- Que per portar endavant tot això, es crearà una
Escola de Formació * que:
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- estiga adscrita directament al Secretariat Federal
si així s'aprova en el corresponent Congrés. En cas
contrari restaria adscrita al Secretariat Nacional de
l'STEPV-lv,

- gestione els plans de formació externs i interns
que li propose l'STEPV-lv o els sindicats de la federa-
ció, (segons s'acorde en l'apartat anterior),

- no renuncie, a priori, a ofertar cap tipus de for-
mació,

- armonitze totes les actuacions en els diferents
àmbits de negociació sindical,

- realitze les gestions administratives, econòmiques
Í de personal que se'n deriven,

- tinga autonomia econòmica,
- tinga persones amb dedicació exclusiva,
- no substituesca a l'àrea de formació.

8.- Què l'Àrea de Formació i Investigació Educativa
assumirà, si més no, les tasques següents:

- Coordinar els responsables de formació de cada
Intercomarcal.

- Detectar les necessitats de formació internes Í
externes per proposar-li les activitats formatives
escaients a l'Escola de Formació que les gestionarà.

- Portar les negociacions en matèria de formació
amb la Conselleria de Cultura Í Educació.

2. RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA I FORMACIÓ
PERMANENT

1.- La renovació pedagògica i
l'STEPV-lv

1.1.- La Renovació Pedagògica ara
Redefinir el marc històric on l'escola es troba inseri-
da Í treure unes mínimes conclusions que permeta
avançar, és una tasca prioritària si volem situar els
problemes de la Renovació Pedagògica.
Els MRPs al llarg dels anys han anant debatent Í
contactant amb l'anàlisi del moment històric. En
aquest sentit, la lluita per una Escola Pública,
Democràtica, Popular i Valenciana orientava, donava
contingut Í obria perspectives a les diverses pedago-
gies que es generaven des de cada aula a les més
avantguardistes, renovadores Í compromeses.
A hores d'ara aquesta referència no ha sigut, ni és
una realitat guanyada en la vida educativa. Podem

afirmar, que el seu contingut no ha orientat les polí-
tiques educatives i que les aspiracions educatives
que les generaren resten pendents. <;Però poden ser
avui mantingudes com a referències del canvi neces-
sari?

És evident que el moment històric que generà els
MRPs ja és passat. En un moment en què el neoli-
beralisme crea mercat en totes i cadascuna de les
esferes socials, també en educació, cal redefinir el
context social i educatiu que vivim i atrevir-se de
belí nou a treure conclusions que ens permeten
avançar per tornar a orientar-nos. Aquest es un
deure dels MRPs i també d'un sindicalisme que vol
ser alternatiu.

1.2.- Els MRPs i l'STEPV-lv
Considerem els MRPs com a grups de docents, edu-
cadors i educadores i altres persones relacionades
amb l'educació, a mode de moviments socials de
base. Estan democràticament organitzats. Generen
llocs de trobada, de reflexió, de debat, de formació,
d'intercanvi d'investigació Í de difusió pedagògica.
Tenen com a finalitat construir orientacions, discur-
sos Í pràctiques pedagògiques per a la consecució
d'una escola pública, democràtica, laica, promotora
del desenvolupament integral de tothom, en el marc
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d'una societat democràtica, integradora, lliure i
socialment avançada.

Els dèficits que actualment pateixen els MRPs,
que ja indicàvem a l'anterior Congrés de l'STEPV-lv
els resumíem en:

- debilitat estructural i organitzativa,
- manca de reflexió pròpia,
- esgotament dels models d'actuació,
- dificultats per connectar Í incorporar nous
companys i companyes, més joves, encara que
hi ha als últims temps una certa recuperació en
la seua dinàmica d'aprofundir el debat social,
polític i cultural.

Per a l'STEPV-lv, els MRPs i les Escoles d'Estiu
representen un model de formació permanent que
considerem nostre, ja que són un espai autònom on
s'unifiquen voluntats i forces per a aprendre en la
pràctica a fer una escola alternativa, per teoritzar
eixa pràctica, per a cercar la unió amb altres movi-
ments socials progressistes, per elaborar teories
alternatives i per a estudiar les teories pedagògiques
d'avantguarda que puguen influïren la nostra pràc-
tica transformadora. Buscar, en definitiva, els camins
teòrics i pràctics, la informació i l'experiència per a
fer escola popular Í valenciana.

Per això, tota l'afiliació a l'STEPV-lv ha de sentir
com a propis els MRPs. La seua revitalització també
és una tasca en la qual ens hem de sentir fortament
compromesos.

1.3.- Propostes a l'Administració

• L'STEPV-lv ha de garantir que en els fòrums
institucionals on la Federació d'MRPs-PV té repre-
sentativitat, Consell EscolarValencià, per exemple, la
continue mantenint.

• La signatura d'un conveni singular entre la
Conselleria de Cultura i Educació i la Federació
d'MRPs-PV que els garantesca unes condicions ade-
quades per realitzar la seua tasca.

• Publicació d'una convocatòria de subvencions
específica per als Moviments de Renovació
Pedagògica i, si s'escau, una altra diferent per a
"entitats sense finalitat lucrativa".

• Que la convocatòria o convocatòries d'ajudes es
publiquen durant el primer trimestre de l'any Í es
resolguen durant el segon.

• Increment substancial de la dotació econòmica
per a la realització d'activitats de renovació pedagò-
gica.

1.4.- La política de formació de l'STEPV-lv i els
MRPs
En un moment com l'actual, que el desenvolupa-
ment de la LOCE va a significar l'intent per impedir
qualsevol procés de formació del professorat que
supose el seu posidonament en contra del pensa-

ment únic, seguim pensant més que mai, en la
necessitat de reforçar la relació entre la política edu-
cativa de l'STEPV-lv i la que desenvolupa el profes-
sorat organitzat entorn dels Moviments de
Renovació Pedagògica.

Aquesta posició, a més d'enfortir el nostre model
de formació, permet:

a) Fer sentir les nostres posicions de resistència a
la LOCE entre les persones assistents a les activitats
dels MRPs.

b) Utilitzar les activitats de renovació pedagògica
(Escoles d'Estiu, seminaris,...) per a la formació
pedagògica de Pafíliadó del sindicat.

Això suposa que, al mateix temps que defensem
una proposta de model de formació permanent ins-
titucional del professorat, haurem de desenvolupar
una proposta autònoma que supere la política edu-
cativa del Partit Popular i que ha d'incloure, entre
altres accions, el desenvolupament de convenis de
col·laboració amb els MRPs.

Al mateix temps, i en conseqüència amb les posi-
cions sobre el paper dels MRPs, el sindicat potencia-
rà el seu desenvolupament Í les seues activitats, ani-
mant a l'afiliació a implicar-se en el seu treball i les
seues activitats (Escoles d'Estiu, Seminaris
Permanents, Jornades, etc.), així com donant suport
quan siga oportú, amb recursos materials Í humans,
el desenvolupament de les mateixes.

2.- Sobre la situació actual de la
formació permanent del professo-
rat

Comprovem com l'Administració segueix sense des-
envolupar (i no hi ha indicis de voluntat per fer-ho)
les condicions mínimes que hem vingut exigint per
permetre la renovació del professorat. A partir d'a-
questa circumstància, totes les altres dades aparei-
xen com elements secundaris. Destaquem alguns
d'ells:

• Els plans institucionals de formació han estat
realitzats des de la Conselleria sense la participació
ni dels sindicats ni els MRPs. En tots aquests pro-
cessos es constata la falta d'una avaluació qualitati-
va dels mateixos.

• Cobra auge generalitzat la formació d'equips
directius.

• La formació lligada a l'acció Í focalitzada en el
propi centre té encara un pes escàs. En cap cas ha
suposat reducció d'hores lectives. Després d'un ini-
cial avanç pel seu reconeixement, les grans dificul-
tats per a fer-la compatible en la jornada íectiva -
juntament amb les tradicionals de reunió de depar-
taments, cicles, tutoria-, etc- i la deixadesa poste-
rior del Partit Popular interessat per ía formació diri-
gida, al costat del model que duu implícit la LOCE,
no fa fàcil el seu desenvolupament. Hem d'aprofun-
dir sobre el model de formació en centres i les con-
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dicions mínimes que requereixen per a un eficaç
desenvolupament.

• Pel que fa als CEFIREs, podem assenyalar
com a característics més generals:

- Han deixat de ser centres del professorat. La
transformació del model inicial dels CEPs pri-
mer, Í l'incompliment pel PP fins i tot de la
seua pròpia normativa, els han convertit en
centres gestionats per equips creats sobre la
base de criteris de dientelisme Í amiguisme,
amb funcionament antidemocràtic i burocrà-
tic, i reproductors dels programes i directrius
de la Conselleria.
- Les seues infrastructures no han millorat.

• Les assessories segueixen sense poder cobrir
tots els centres.Tenen equips molt limitats, igual
que el seu pressupost.

- A partir dels sexennís, els "PCC", han apro-
fundit en la dinàmica burocràtica i depenent
de píans generals.
Les nostres reivindicacions les centrem en:
- Democratització dels CEFIREs
- Convocatòria pública per accedir a les direc-
cions i a les assessories.
- Determinació de les assessories en funció
d'un Pla Comarcal consensuat amb els
Consells Escolars de centres i municipals,
grups de treball i MRPs de cada comarca.
- Oferta plural de formació adequada a la
comarca o comarques d'influència Í a les
necessitats del professorat.
- Millora de les condicions materials Í laborals.
- Augment pressupostari dels recursos.

3.- Algunes idees i propostes
sobre la Formació Permanent del
Professorat

Com hem assenyalat en la primera part de la
ponència, la Formació Permanent del professorat
(FPP) és un dret i un deure de tots els professio-
nals de l'ensenyament. L'Administració ha de
garantir aquest dret assumint la responsabilitat de
posar tots els mitjans i recursos perquè puga por-
tar-se a terme. Els Í les docents hem d'assumir
com a deure la necessitat de completar Í ampliar
la nostra formació d'acord amb les necessitats de
la Comunitat Escolar. Veiem exigible que en tots
els plans de centre es contemplen í expliciten i que
el professorat partidpe.
Així, doncs, hem d'entendre que la FPP ha de tenir
el centre de treball com a eix vertebrador de la
demanda i implementadó de la mateixa. S'ha de
basar, com es va esmentar anteriorment, en el propi
Projecte Curricular de Centre (PSS) que exigirà unes
determinades demandes a atendre per l'administra-
ció, a efecte de poder cobrir adequadament els
objectius perseguits i explicitats en el PCC. Aquesta

concepció de la FPP permet així mateix poder aten-
dre les demandes del conjunt de! professorat de la
zona quan les modalitats necessàries de FPP així ho
exigeixen.
La nostra concepció de FPP ha d'estar basada en la
pràctica docent, en la reflexió, sistematització i teo-
rització de la nostra pròpia pràctica de tal manera
que els conceptes i aprenentatges assimilats perme-
ten de forma significativa enriquir el nostre bagatge
professional i tinguen per tant una utilitat pràctica Í
directa en e! nostre treball diari. Ha de ser també
diversa perquè cada docent puga seleccionar Í esco-
llir aquells aspectes que puguen enriquir la seua
quotidiana activitat docent. El plantejament d'una
FPP uniformitzada, estandaritzada, limitada a uns
patrons prefixats per endavant la converteix en poc
útil i desmotivadora de la renovació. Això no lleva
que puga ser un model acceptat per cert sector del
professorat amb una visió de la FPP relacionada
amb l'acumulació de mèrits personals. Aquesta visió
està propiciada moltes vegades per la pròpia
Administració.

4.- Sobre l'organització de la
Formació Permanent del
Professorat

L'organització de la FPP deu tendir a l'elaboració de
plans descentralitzats (zona, comarca,...) que, par-
tint dels Plans de Formació dels centres, i sobre la
base d'una estructura democràtica, contemple la
participació de tots els sectors educatius, els MRPs,
seminaris i grups didàctics. L'objectiu d'aquesta
estructura descentralitzada, que tindria la seu en els
actuals CEFIRES, seria:

a) Crear un disseny marc de formació a partir de
les necessitats estructurals Í les manifestades en
els plans de centre i recollides en la zona.
b) Coordinar els recursos necessaris humans i
materials perquè puga desenvolupar-se d'una
manera eficaç tots i cadascun dels plans de for-
mació: provincial, zonal i de centre de cara a
l'elaboració, desenvolupament, seguiment i
avaluació posterior.

Els pressupostos per a la formació del professorat
deuen ser adequats a les necessitats del mapa glo-
bal i correspon a l'Administració garantir l'aplicació i
rendibilitat dels recursos destinats a la formació. Per
a la coordinació, seguiment i avaluació d'aquests
plans, la Conselleria crearà una Comissió en la qual
hauran de participar a més dels seus representants,
els sindicats representatius, representants de les
zones de formació í representants dels MRPs i
col·lectius pedagògics.
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5.- Condicions que han d'assegu-
rar-se per a una formació perma-
nent i renovació pedagògica del
professorat de qualitat

És necessari abordar amb deteniment tots aquells
factors que promoguen la motivació del professorat,
així com aquells que afavoreixen la reflexió sobre !a
seua pràctica Í que renoven l'ensenyament de forma
permanent. Assenyalem entre altres:
1.- Un ambient amb els recursos adequats és aquell
que proporciona les condicions mínimes per a
ensenyar. És, per tant, necessària la reflexió sobre
quins tipus de recursos, la seua coordinació, el seu
caràcter, etc. Aquests recursos han de cobrir el pres-
supost necessari per a l'elaboració de material cunï-

cular, els assessoraments puntuals, i estructures, tant
de centre com de zona.
2.- Potenciar la participació, intervenció dels Í les
docents, al costat dels restants sectors implicats en
els diversos nivells dels Plans de Formació en el dis-
seny, desenvolupament i avaluació dels mateixos.
Conseqüentment amb això, donar suport a Pautoa-
valuació qualitativa enfront de la fiscalització quan-
titativa.
3.- La necessitat d'un horari laboral que afavoresca
aqueixa funció.
4.- El reconeixement de les tasques realitzades des
de l'Educació Infantil a la Universitària sense discri-
minació, perquè no es fomente l'abandó dels sectors
educatius inferiors cap a altres superiors, com "un
ascens", o l'accés a tasques de formació o supervi-
sió.
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4. Seguretat i Salut Laboral

1. UN PAS AVANT

Per primera vegada la nostra organització sindical es
proposa a si mateixa una ponència sobre SALUT
LABORAL en un Congrés. No podem menys que feli-
citar-nos perquè suposa un important progrés cap a
la identificació i defensa de la nostra organització
amb els interessos Í necessitats defs treballadors/as
de l'ensenyament És la culminació d'anys d'esforç
Í preocupació del STEPV per la millora de les con-
dicions laborals. L'aportació de la ponència resideix
que dóna forma pròpia a eixa constant del nostre
sindicalisme i que explicita la nostra ferma opció per
la defensa de la salut laboral i la prevenció de riscos
laborals.

Aquesta opció, com la defensa de les condicions
laborals en anteriors congressos, en definitiva prete-
nen ser una resposta adequada a les circumstàncies
i naturalesa en què se'ns ha imposat el nostre tre-
ball. La tasca dels treballadors/es de l'ensenyament,
com la de la resta de la classe treballadora, ha estat
tamisada des d'antic per les càrregues i riscos deter-
minades pels que han detentat els mitjans de pro-
ducció i pels que, des del poder social Í polític, han
servit els seus interessos. Estem parlant d'allibera-
ment enfront d'explotació.

Aconseguir que el treball siga una font de benes-
tar personal Í col·lectiu, que siga una activitat que
faça créixer i desenvolupar a les persones física, psí-
quica i moralment, que es convertisca en un servei
públic de la major qualitat social és un objectiu que
no es pot posposar.

Però queda per recórrer un llarg camí. L'avanç
per a la classe treballadora està constant suor Í llà-
grimes, més en els llocs on l'apred per la vida i la
salut dels treballadors i treballadores és menor,
manifestat obertament o de forma larvada. Com sinó
poden contestar-se les dades de milers d'accidents
de treball que, any a any, es repeteixen?. O els de
l'OIT sobre l'augment d'un a dos milions de morts
relacionades amb el treball entre 1990 al 2000 en
tot el món? i Per què des de les instàncies europees
de seguretat i salut laboral es reitera l'imparable
augment de "nous riscos emergents" (depressions,

angoixes, estrès o malalties musculoesquelètiques)
definint aquesta situació en el treball com "el males-
tar de la globalitzadó"? O, .jcom explicar l'incompli-
ment de la Llei de Prevenció del Govern Aznar
durant la seua presidència europea quan no s'han
reconegut com a malalties laborals ni tan sols aque-
lles que tenen una relació evident amb el treball,
com les que es deriven del treball amb l'amiant o, en
el nostre camp, els nòduls de les cordes vocals?

En la nostra realitat més pròxima, tres elements
ens confirmen la dificultat en el nostre propòsit:

• Els danys de tota classe relacionats amb el tre-
ball que estan sofrint milers de treballadors de l'en-
senyament í els riscos que s'estan suportant en els
centres de treball.

• La política concreta de la Conselleria
d'Educació i del Govern Valencià contrària a la salut
laboral. Servisquen tres exemples: les traves al fun-
cionament dels comitès de Seguretat i Salut Laboral
(hi ha una denúncia interposada pel conjunt d'orga-
nitzadons sindicals davant de la Inspecció de
Treball), el retard en el desenvolupament dels
Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (que "hau-
ran d'estar en funcionament a tot tardar I'l de gener
de 1999", segons Disposició Transitòria Primera del
R.D. 39/1997) i la no convocatòria quan correspon
dels órganos de participació en seguretat i salut
laboral.

• Absència d'una cultura preventiva i una gestió
integrada de la prevenció de les Administracions
Públiques Í de la majoria d'empreses educatives,
malgrat les recomanacions de l'Agència Europea per
a la Seguretat i Salut en elTreball Í als recents estu-
dis de l'INSHT, que afirman que la inversió en pre-
venció de riscos no sols estalvia vides i lesiones de
treballadors/as, sinó que suposa un estalvi Í una
millora econòmica per a les empreses, Í una enorme
disminució de la despesa pública.

La dificultat augmenta quan, no obstant, el dis-
curs teòric sobre la salut i la prevenció pareix ser un
lloc comú; avui forma parte del discurs dominant,
políticament correcte.

3. QUE S'ESQUERDA

A) PER LES CONTRADICCIONS que provoca
aquesta pràctica contrària a la seguretat i salut labo-
ral, les quals pesen en els treballadors/as. Cada
vegada són més les veus, els fòrums i les voluntats



36

que es resisteixen a aquest estat de coses, que es
neguen a acceptar els danys en la salut com un cas-
tic ineludible i que, interna o externament, es plan-
tegen la necessitat del canvi en les condicions de
treball i de vida. El salari paga la nostra força de tre-
ball, no la nostra salut.

B) PEL NOSTRE COMPROMÍS. L' STEPV també
està convençut que eixe malestar de vida i eixes
patologies no són una predeterminació del destí. Per
això, en aquests últims anys, hem unit la nostra veu
i la nostra acció sindical quan ha sigut possible amb
tots/es aquells/es que han desitjat canviar les condi-
cions de vida i de treball, siguen de l'àmbit que
siguen.

C) PEL SUPORT QUE ELS TREBALLADORS/AS
DE L'ENSENYAMENT HAN DONAT A L'STEPV
EN LES ÜLTSMES ELECCIONS, segurament també
té a veure amb el nostre compromís amb la Salut
Laboral: del conjunt de l'organització en l'acció sin-
dical, del treball i la proximitat dels deiegats/as de
prevenció, de l'empeny perquè funcionen els comitès
de Seguretat i Salut Laboral unint a més voluntats,
de l'exigència constant a l'Administració Educativa
per a posar en marxa els Serveis de Prevenció Í per
a complir la llei mitjançant el diàleg i els infor-
mes/denúncies a la Conselleria i empreses o a la
Inspecció de Treball. També han donat suport a la
tasca d'informació i formació que han suposat les
publicacions en l'ALL-l-OLI i el llibre "Legislació
Bàsica de Salut Laboral". Han valorat bé les cam-
panyes "Pel reconeixement de les malalties profes-
sionals al sector de l'ensenyament", "Pengem els
claus?", i l'atenció als riscos psicosodals i el curs
"L'acaçament psicològic al treball, Com sobreviure Í
previndre el mobbing" dins del Fòrum d'Educació.

D'UNES POTENTS
REGLES DE JOC. La lluita de milers de treballa-
dors/as durant desenes d'anys, organitzada o espon-
tàniament, el compromís de diferents agents socials
i l'entrada de l'Estat Espanyol a Europa han sigut els
dos elements més destacats, junt amb la normativa
laboral anterior, en la transposició de Directives
Europees i la creació, en definitiva, d'un formidable
marc jurídic que regula la seguretat i salut laboral:
La Llei de Prevenció de Riscos .Laborals, el
Reglament dels Serveis de Prevenció i la dotzena de
Reglaments ja dictats (Í, previsiblement, la publica-
ció d'altres quaranta en un futur pròxim), al costat
dels convenis col·lectius.

E) PEL DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL
DE LA PREVENCIÓ, tant a nivell internacional
(OMS; OÏT; Agència Europea per a la Seguretat i
Salut en el Treball,..), com Estatal (Inspecció de
Treball, Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el
Treball, Institut Nacional de Medicina i Seguretat en
el Treball, Comissió Nacional de Seguretat i Salut en

el Treball) i nacional (actuacions positives, normal-
ment forçades, de l'Administració Laboral, Sanitària,
Educativa, Institut de Biomecànica deValència, i els
òrgans de participació quan funcionen -Comissió
Parítària de Seguretat i Salut Laboral, Comissió de
Salut i Seguretat d'Àmbit Docent i els comitès de
Seguretat i Salut Laboral i delegats de prevenció de
la Universitat, de l'ensenyança no universitària i dels
comitès d'empresa).

F) PELS ÈXITS ACONSEGUITS EN LA LLUITA
SINDICAL, entre ells, els aspectes positius del
DECRET 123/2001; l'Ordre de la Conselleria de
Cultura Í Educació pel qual s'estructuren els Serveis
de Prevenció de Riscos Laborals; el notable crèdit
pressupostari ja assignat a aquests Serveis, encara
que encara no estiguen en funcionament; la dispo-,
nibilitat d'EPIs per a la utilització de la veu, després
de tres anys de lluita; l'efectivitat de certes denún-
cies contra la inseguretat col·lectius i danys indivi-
duals; les resolucions dels comitès de Seguretat i
Salut Laboral sobre riscos importants; la subvenció
de la jornada sobre el mobbing, etc...

4. LA RESPONSABILITAT
I EL REPTE DE LSTEPV

Aquest IX Congrés ha de posar de manifest el gran
repte que, com a Organització Sindical, tenim
davant: canviar de manera sensible les condicions de
treball. Els empresaris i la Conselleria han escenifi-
cat alguns gestos que no poden enganyar-nos ni
encobrir l'incompliment permanent de la Llei i la
seua tremenda responsabilitat davant dels autèntics
riscos que els professionals de l'ensenyament, Í la
resta de la comunitat educativa, estan patint o
poden sofrir. L'assumpció de la nostra responsabili-
tat reforçada en les eleccions ha de servir, sens
dubte, perquè es modifiquen radicalment les seues
polítiques, de manera que els centres educatius es
transformen en llocs segurs i amb unes condicions
materials adequades a la tasca docent, que la seua
organització fomente relacions saludables Í que el
treball es puga convertir en un lloc de creixement
personal i col·lectiu, socialment vàlid i de qualitat.
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5. MESURES PER
A AVANÇAR

En la mesura que es puga, hem de:

A. RECUPERAR MAJORS QUOTES DE
PARTICIPACIÓ.
De seguretat i salut, tots els treballadors i traballa-
dores en saben. El nostre repte necessita de les
seues múltiples mirades, bé cap a si mateixos, bé
cap al seu entorn. Si l'aportació tècnica dels Serveis
de Prevenció és important, sí la potenciació dels
comitès i delegats de Seguretat Í Salut Laboral són
necessaris, la condició "sine qua non" perquè
puguem fer camí i per a convertir el seu malestar i
la seua reflexió en reivindicació és escoltar les seues
explicacions del que està passant en el treball, com
s'estan vivint les situacions de risc, què es considera
com a prioritari Í quines mesures preventives propo-
sen d'adoptar.

En aquest sentit, potenciarem la figura del coor-
dinador/a de Centre, amb recursos materials Í dis-
posició de temps, a fi d'aconseguir una vertebradó
més real entre els centres de treball i la nostra orga-
nització. De la mateixa manera, els equips de direc-
ció han de rebre el suport necessari perquè puguen
desenvolupar el seu treball, com l'assessorament
tècnic per a l'elaboració dels Plans d'Autoprotecció,
sol·licitat reiterades vegades als SS.TT.

L'experiència de l'equip de publicacions Í de les
persones que treballen amb les tecnologies de la
comunicació, especialment el correu electrònic i la
pàgina web, i l'alta valoració del professorat sobre
aquests mitjans, exigirà que l'Àrea de Salut Laboral
es desenvolupe adequadament comptant amb
aquests recursos.

B) EXIGIR EL COMPLIMENT ESCRUPOLÓS DE
LA LLEL
Les obligacions que la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals imposa a qui es beneficia de l'activitat
empresarial Í a les Administracions Públiques són
molt grans. Els articles 14 a 28 de la mateixa citen
aquests deures, que tenen la seua contrapartida
corresponent com a drets dels treballadors/as. No
anem ací a transcriure la Llei Í, encara que més
endavant parlarem de l'avaluació de riscos, volem
subratllar ara que entre les obligacions de l'empre-
sari i Administració es troba la de consultar als tre-
balladors/as o els seus representants, amb la, degu-
da antelació, les següents decisions en matèria de
prevenció de riscos laborals: la planificació i l'orga-
nitzadó del treball en l'empresa i la introducció de
noves tecnologies; l'organització i desenvolupament
de les activitats de protecció de la salut í de preven-
ció; la designació dels treballadors/as encarregats de
les mesures d'emergència; els procediments d'infor-

mació i documentació; la formació en matèria pre-
ventiva Í qualsevol acció que puga tenir efectes
sobre la seguretat i salut dels treballadors/as.

Així mateix, hem d'exigir el compliment dels arti-
cles 35,36 Í 37 que fan referència al compliment de
la legislació pel que fa als delegats/as de Prevenció
i al respecte a les seues competències i facultats, i
dels articles 38 i 39 pel que fa al funcionament i
competències dels comitès de Seguretat i Salut
Laboral.

C) L'AVALUACIÓ DE RISCOS I LA PLANIFICA-
CIÓ DE MESURES PREVENTIVES

L'avaluació de riscos és el procés d'obtendó d'in-
formació necessària perquè una empresa/organitza-
ció estíga en condicions de prendre una decisió
apropiada sobre l'oportunitat d'adoptar accions
preventives i, en eixe cas, sobre el tipus de mesures
preventives que s'han d'adoptar. L'avaluadó de ris-
cos permet identificar i avaluar els riscos segons la
seua magnitud i extensió. Aquests pilars bàsics exi-
geixen la participació dels treballadors/as, dele-
gats/as i també de l'aportació tècnica dels Serveis
de Prevenció. Ja hem dit que, des de fa més de tres
anys, hem reclamat aquests Serveis.

Ara bé, la Llei determina que, sí s'han detectat
danys, no cal esperar a una avaluació per a adoptar
mesures preventives -immediatament, si el risc és
greu i imminent-, per a no caure en un tecnicisme
estèril.

Nosaltres ja podem aportar, en una avaluació ini-
cial, factors de risc en molts centres i danys per a la
salut en prou persones, de manera que, en la mesu-
ra que les dades foren objectives, s'hauria d'interve-
nir. Entre aquests factors de riscs destaquem els
següents:

a) En relació als centres Í llocs de treball:
ínfraestructures insegures; condicions climàtiques
adverses(ventilació, humitat i temperatures de fred-
calor inconvenients); il·luminació inadequada i soroll
excessiu; risc d'incendis i absència a falta d'actualit-
zadó dels Plans d'Emergència.

b) Accidents laborals en relació a la utilització
de màquines i ferramentes, així com de productes Í
materials químics, i absència de prevenció davant de
riscos elèctrics. Es solen produir per la manipulació i
emmagatzemament dels productes químics en els
laboratoris; a l'aula deTecnologia; en diferents Cicles
Formatius de Formació Professional i a l'aula
d'Educació Física.

c) Accidents "in itinere" i condicions de tre-
ball negatives del personal que utilitza el seu vehicle
propi per al desenvolupament de la seua tasca en
comissió de serveis, sobretot el professorat itinerant.

d) Factors psicosocials de riscos relacionats
amb factors psicosocials organitzatius dels centres
de treball, com el disseny de llocs de treball i les
seues tasques, la distribució de responsabilitats, el
control o l'autonomia en el treball, l'exercid de l'au-
toritat.
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e) Tota la normativa sobre el pla de vigilàn-

cia de la salut, assumint i superant la concepció del
reconeixement mèdic generalitzat. Aquest pla passa-

ria, almenys per:
• El compliment de l'article 22 de la Llei de preven-

ció sobre ia realització de la vigilància de la salut.
• La garantia de mitjans de protecció Í prevenció
enfront d'aquelles malalties que actualment són ori-
gen de baixes, en un nombre significatiu respecte a
la resta de sectors productius, que ja estan detecta-
des; moltes d'elles relacionades amb alguns factors

ja coneguts, com l'augment d'edat del professorat, la
dependència de contractes amb empreses privades,

la situació d'interinitat en múltiples aspectes -des
d'itineràndes fins a contractes a temps parcial- i

sobretot aspectes ergonòmics Í psicosocials com:
- L'esforç físic Í postural, la síndrome musculo-

esquelètica, especialment entre el professorat
d'Educació Especial i d'Infantil Í el personal

d'Administració i Serveis, encara que és una
patologia freqüent en la resta de nivells i etapes
educatives ( Primària, Secundària i

Universitat).
- La identificació i mesures preventives de

malalties que tenen el seu origen o relació amb
la utilització de la veu (nòduls de cordes vocals,
paràlisi de les mateixes, etc..) i amb al·lèrgies Í
infeccions respiratòries o cardiovasculars.
- En relació als riscos psicosocials, especial

atenció i estudi dels factors que els causen -per
exemple, a l'estabilitat de plantilles on es mani-
festen durant temps problemes importants de
relació- així com mesures d'eliminació i protec-

ció davant de l'estrès, la síndrome del "burn-
out" Í l'acaçament psicològic en el treball

("mobbing" i "buyilling").
- La inseguretat derivada de les responsabilitats

professionals i de la relació amb l'entorn educatiu,
especialment amb situacions on se suporten actes
violents, o adoptar decisions delicades respecte a
la denúncia a la policia o al jutgat de persones vin-
culades moit directament amb l'alumnat.
Moltes empreses d'educació no tenen concer-

tats serveis de prevenció, o les seues mesures
preventives no son eficaces, són merament for-
mals.
Només la Universitat té establit el Servei de
Prevenció i compta amb una Avaluació de

Riscos Laborals. La vinculació amb els treballa-
dors/as en aquest sector i l'assumpció de res-

ponsabilitats preventives seria una peça dau
d'avanç.

D) CULMINAR LES CAMPANYES EN MARXA 1
INICIAR ALTRES NOVES.
-La campanya "Pel reconeixement de les malalties
professionals al sector de l'ensenyament" pasa per
insistir davant les autoritats centrals i autonòmiques
amb competències (laborals, sanitàries i educatives)
no sols per al reconeixement d'algunes malalties

com a professionals, sinó donant el bot que la

mateixa Llei de Prevenció marca, en el sentit d'a-
tendre com a contingència professional i preventiva

tots els danys relacionats amb el treball. Hi ha un
possible camí col·lectiu i d'altre individual.

-La campanya "Pengem els claus?" ha de replante-
jar-se per al professorat itinerant amb l'objecte de
reobrir una negociació tancada per la pròpia

Conselleria. D'altra banda, el contingut de la cam-
panya ha d'estendre's i aprofundir-se, tant des del
sindicat com des dels comitès de Seguretat i Salut
Laboral (mitjançant reunions, anàlisi i accions con-
juntes de diferents sectors).També tornar a insistir
davant la Mesa de la Funció Pública i plantejar-la
com a prioritària en les plataformes.
-La ponència que com a organització es va presentar

en el curs sobre el "mobbing" ha d'aprovar-se formal-
ment (annex). Està pendent la publicació de les
ponències. Les exigències sindicals respecte a la lluita
contra l'acaçament moral en el treball són elevades,
entre elles: a) Presentar en els comitès (està aprova-
da una Resolució i Grup de Treball en el de València),
en la Mesa de la Funció Pública i en les negociacions

sobre convenis col·lectius la proposta que siga consi-
derada aquesta actuació com a molt greu en els
règims disciplinaris respectius; b) Mantenir criteris

objectius respecte a acaçador/es i assetjats, indepen-
dentment de la vinculació amb la nostra organització
0 altres d'igual o diferent signe; c) Donar el bot en l'a-
plicació de mecanismes d'enfrontament contra l'aca-
çament -no sols el que s'exerceix contra un individu,

sinó contra un grup o col·lectiu- en l'esbós del regla-
ment aprovat en l'OIT

-Desenvolupar una campanya i un document sobre
Responsabilitat del Professorat. Exigir la defensa
jurídica, i de qualitat, en casos de denúncia per via
penal; instar a l'elaboració d'un document de la

Conselleria, doncs ella és la que té obligació de for-
mar í informar, i estudiar mecanismes de negociació

en relació a les activitats escolars, complementàries

1 extraescolars.
-Desenvolupar informació respecte a les necessitats
de micròfons i la necessitat d'implantar cursos de
reeducació de la veu. Proposar que la Foniatria siga
una assignatura optativa en les Escoles de Magisteri

Í en les Universitats els estudis de les quals preparen
a futurs docents.
-Desenvolupar una campanya respecte als Plans
d'Emergència Í e Autoprotecció.

E) INTEGRAR EN PREVENCIÓ EL PENSAMENT
FEMENÍ I ESTUDIAR LA PROBLEMÀTICA
ESPECÍFICA DE LA DONA.
Hi ha una legislació específica, encara que dispersa,
sobre aspectes directament vinculats a la dona, com
els referits a la protecció de la maternitat i de la lac-
tància, la possibilitat de canvi de llocs de treball
mentre duren les mateixes, etc. que hem de desen-
volupar com a campanya especial.
No obstant, el repte ha de ser major. La Llei de
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Prevenció de Riscos Laborals Í bon nombre de Reials
decrets no tenen en compte, en absolut, la dona, la
seua especifícitat i peculiaritats. En aquest sentit, una
Llei progressista, no ho ha sigut en aquest aspecte.
Nombrosos estudis recents han demostrat no sols les
diferències fisiològiques i les seues relacions amb el
treball, sinó la peculiar morbilitat de la dona i l'espe-
cial incidència de patologies vinculades a la doble jor-
nada laboral i el sistema de relacions socials i fami-
liars. Començar a entendre, a escoltar Í incorporar
pautes d'actuació en molts àmbits de la nostra activi-
tat privada, sindical, laboral,., serà una de les peces
mestres per a fer realitat el que s'expressa globalment
en aquesta ponència, tenint en compte no sols el segle
en què estem sinó la importància quantitativa de les
dones en el sindicat Í la docència.

F) CONTINUAR AVANÇANT INTERNAMENT I
DONANT EXEMPLE NOSALTRES MATEIXOS
DE LA CULTURA PREVENTIVA.
La decisió del Secretariat Federal de modificar condi-
cions econòmiques Í laborals entre els permanents sin-
dicals (35 ptes./Km en el pressupost de 2003, 42
ptes/Km. any 2004; i l'estudi per a l'establiment d'una
assegurança de vida i per a la creació d'un fons per a
atendre accidents d'automòbil, la concreció del qual
està pendent d'abordar-se en un futur pròxim, en
aquest curs) és una fita en el conjunt d'organitzacions
del País Valencià i en Testat Espanyol. Aquest camí, a
pesar de les implicacions econòmiques i organitzatives,
és la demostració de la nostra potencialitat.

El IX Congrés no sols ratifica molt positivament
aquestes decisions, sinó que es planteja d'avançar
en aquesta línia (45 ptes./Km l'any 2005 i, a partir
d'ahí, l'augment automàtic anual proporcional a la
pujada de l'IPQ i en altres, com l'avaluació de ris-
cos dels llocs de treball de les seus. D'altra banda,
potenciarà la Salut Laboral amb mesures com la
consideració de l'Àrea de Salut Laboral com a Àrea
amb igual tractament al de la Dona i d'altres, en la
mesura de les seues possibilitats (aprofitament de
les hores del dilluns per a treballar en salut laboral
dels delegats/des de prevenció si no hi ha reunió de
la Junta de Personal; més recursos humans).

Aquest avanç, a més de ser just amb les persones
que dediquen molt de temps al sindicat, és un exem-
ple que portarà cua.

G) PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓ A COL·LEC-
TIUS I PERSONES ESPECIALMENT SENSIBLES.
Cal identificar amb dades epidemiològiques i estudis
adequats els esmentats col·lectius i persones. No obs-
tant, ja són notòries algunes circumstàncies especials:
professorat que freqüentment està amb risc de sofrir
agressions; professorat d'Educació Especial; molts pro-
fessors/es de Cicles Formatius i FCT; .professorat que
viu provisionalment durant anys i anys en centres on no
hi ha condicions mínimes de seguretat i espais ade-
quats; professorat itinerantt, d'inspecció, coordinadors
de batxillerat, assessors/es, etc..; professors interins/es

que no tenen reconeguts drets que altres gaudeixen i,
molt especialment, el professorat que està patint una
situació psicològica delicada, bé per estrès, depressió,
"burn-out", bé perquè està sent assetjat/da en el tre-
ball. El professorat que, per aquests o altres motius,
tenen baixes continuades durant anys hauria de consti-
tuir així mateix un col·lectiu prioritari, així com el que
està sotmès a discriminació.

H) EL TRACTAMENT DE LA PREVENCIÓ I
SALUT LABORAL PER A L'ALUMNAT.
"Promoure la millora de l'educació en matèria pre-
ventiva en els diferents nivells d'ensenyança i de
manera especial en l'oferta formativa corresponent
al sistema nacional de qualificacions professio-
nals..." és un instrument fonamental pera aconse-
guir els "Objectius de la política" de prevenció que
s'exigeix a les Administracions Públiques. Està arre-
plegat en la Llei de Prevenció en el seu mateix inici,
en el Capítol II "Política en matèria de prevenció de
riscos per a protegir la seguretat i la salut en el tre-
ball". Si actualment hi ha actuacions administratives
respecte a l'alumnat de Formació Professional i en
forma de campanya també amb la resta, cal dir que
estan pendents d'anàlisi i aprovació de la Comissió
de Seguretat i Salut'd'Àmbit Docent, amb qui s'ha
de tractar detalladament

Des d'ací proposem el desenvolupament curricu-
lar de la matèria que ens ocupa, ben com a tracta-
ment transversal, bé en unitats curriculars específi-
ques per a tractar el conjunt de temes -inclòs "buyi-
lling "-, el que implicaria la formació bàsica de tot el
professorat, aspecte exigit per la Llei -i possiblement
objecte d'una propera denúncia.

Però, s'ha d'avançar en l'anàlisi del tractament de
prevenció respecte a l'alumnat. Efectivament, no se
li aplica la Llei de Prevenció per motius obvis, no
obstant, en el seu moment, hem d'iniciar un treball
respecte a l'alumnat que treballa amb riscos físics,
químics, biològics Í ergo-psicosocials. L'alumnat no
tindrà contracte de treball, però treballa. El plante-
jament que defenem és l'aplicació de la Llei a
aquests col·lectius de riscos, de manera semblant a
com s'arreplega en la Llei de Prevenció en l'article
27, sobre protecció de joves menors que s'incorpo-
ren al treball. A estudiar també el tractament res-
pecte a la resta de l'alumnat, que també treballa en
profit propi i en profit social.

I) FACILITAR EL TREBALL DELS/DE LES PER-
MANENTS SINDICALS I QUADRES INTERM1T-
JOS I POTENCIAR EL TREBALL DELS/DE LES
DELEGATS/DES SINDICALS.
És sug.gerent la proposta d'algun permanent sindi-
cal, en el sentit d'elaborar documents de síntesi Í
conclusions sobre aspectes de salut laboral, així com
de pasar informació/formació bàsica de salut laboral
no sols als permanents, sinó a quadres comarcals o
de centres. Els delegats/des hi podrien tindré un
paper important.
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Benvolguda companya/Benvolgut company:

La primera ronda d'assemblees convocada per a
debatre Ics ponències deí IX Congrés ha donat

com a fruit el conjunt d'esmenes i aportacions que en
aquest quadern es reprodueixen.

Com podràs comprovar, tant pel nombre com pel
seu contingut, el debat s'anuncia intens i interessant.
Som al davant d'un congrés obert pel que fa a les
resolucions finals Í, en conseqüència, cal que les afi-
liades i afiliats fem tot el possible per participar acti-
vament per a aconseguir uns resultats el més repre-
sentatius possibles.

Què cal fer ara, en la segona
ronda d'assemblees?

És el moment d'animar a participar a les companyes
i companys que no ho van fer en abril, en la prime-
ra ronda, i elegir per cada assemblea comarcal
les delegades i delegats que assistiran al Congrés,
conforme a allò establert en l'article 7 del
Reglament

Es poden fer més esmenes a les ponències, tot
i que, com diu el Reglament en el seu article 13,
només es poden fer propostes que impliquen un
canvi de línia d'acció sindical amb una antelació
mínima d'un mes abans de la celebració del
Congrés. Per tant, les esmenes que es presenten en
aquesta segona ronda, a dues setmanes del Congrés,
han de respectar aquesta limitació.

També es poden fer propostes en relació a Ses
esmenes de la primera ronda (les d'aquest quadern),
tot presentant redaccions alternatives. Igualment es
poden presentar resolucions fins a les 14.00 hores
del dia anterior a la cloenda del Congrés.

Finalment, és molt important que es pense també
en les persones que han de formar part dels
òrgans del Sindicat que s'han d'elegir en el
Congrés, tal i com estableix el punt 3 de l'Annex II
del Reglament.

Totes i tots tenim la paraula.

ASSEMBLEES CONJUNTES
PER A L'AFILIACIÓ DE TOTS ELS SECTORS

Alacant Dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.
Alcoi Dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 19 hores.
Algorfa Dimarts 20 de maig. C.P. Cervantes. 18 hores.
Elda-Petrer Dimecres 21 de maig. IES Azorín. 18 hores.
Elx Dijous 22 de maig. Seu del sindicat. 18 h.
La Vila Joiosa Dimecres 21 de maig. C.R Hispanidad. 18 hores
Pedreguer Dimarts 20 de maig. C.R L'Alfàs. 18 hores.
Castelló
de la Plana Dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 h.
La Vall d'Uixó Dijous 22 de maig. C.R La Moleta. 17:30 hores.
Segorbe Dimarts 20 de maig. IES Cova Santa. 17:30 h.
Vinaròs Dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 17:30 hores.
Ayora Dimecres 21 de maig. IES d'Ayora. 13 hores.
Alzira Dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.
Gandia Dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.
Llíria Dijous 22 de maig. C.R Sant Miquel. 17:30 hores.
Sagunt Dijous 22 de maig. C.P. Mediterrani. 18 hores.
Ontinyent Dimecres 21 de maig. C.RLIuís Vives (Llombo). 18 h.
Requena Dijous 22 de maig. C.P. Lucio Gil Fagoaga. 18 h.
Tuéjar Dimecres 21 de maig. C.R La Purísima. 13 hores
València Dimecres 21 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.
Xàtiva Dimarts 20 de maig. Seu del sindicat. 18 hores.



Resolució del Consel
Nacional de I1

El Consell Nacional de l'STEPV-lv, reunit
sessió ordinària, celebrada PI de març d
estableixen els actuals Estatuts

de Xàtiva (La Costera) en
i compliment d'allò que

1. Convocar el IX Congrés del Sindicat
l'Ensenyament del País Valencià -
2. Aprovar la proposta de Reglament
Resolució i delegar en el Secretariat Naciona
organitzativa que figura en P Annex II, sense
acords que, al respecte, prenga aquest Consell

i Treballadores de

Annex I d'aquesta
que concrete la proposta

de la validesa dels

Xàtiva, 1 de març de 2003.

Reglament del IX Congrés
Alacant, 6, 7 i 8 de juny de 2003

Article L El IX Congrés es realitzarà entre els dies 6,7 i 8
de juny de 2003. El període de debat començarà des del
mateix moment de la publicació de les ponències, i d'elles es
donarà difusió al conjunt de l'afiliació.

Article 2. L'ordre del dia del IX Congrés serà el següent;
- Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del Congrés.
- Informe del Secretariat Nacional.Valoració i votació, si

s'escau.
- Ponències:

- Organització i Estatuts. Valoració de les eleccions
sindicals. L'adequació organitzativa. Estatuts.

- La formació dels empleats! empleades públics.
La formació inicial i contínua del professorat i del
PAS. La Formació Sindical.

- Política Educativa: crítiques Í alternatives al
model neolíberal.

- Saiut Laboral. La salut laboral i la prevenció dels
riscs laborals a l'ensenyament.

- Resolucions.
- Elecció dels òrgans de representació.

Article 3. El debat es realitzarà en cada Unió Comarcal,
segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant
la difusió de les ponències, documents Í esmenes al conjunt
de l'afiliació. Es realitzarà, si més no, dues rondes de reu-
nions congressuals: la primera, entre 11 i el 4 d'abril de
2003: la segona, del 13 al 16 de maig de 2003.*
Es publicaran totes les esmenes presentades fins el 7 d'abril,
que seran distribuïdes a tota l'afiliacióJambé s'admetran
totes les esmenes, en una segona fase, fins el 19 de maig.

Article 4. Tot grup de persones afiliades que ho desitge tin-
drà dret a presentar una proposta d'agrupament o tendèn-
cia, per a la qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la
publicitat í difusió de la mateixa, tot í convocant reunions
obertes de persones afiliades, si així és sol·licitat.
L'agrupament o tendència quedarà automàticament consti-
tuït si: a) Es subscriu per, si més no, 100 persones afiliades
al sindicat, b) Es subscriu per, si més no, el 40% dels mem-
bres del Secretariat Nacional.

Article 5. Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se
autònomament per a l'elaboració d'esmenes o projectes de
resolució.



Article 6.Tindran dret a vot, així com a ser persones electores
i elegibles, totes les persones delegades al IX Congrés.

Article 7. L'elecció de persones delegades es realitzarà en
llistes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran
dret a representació proporcional.
Correspon a les Unions Comarcals eis criteris d'adscripció de
persones delegades, així com la seua elecció, tot i garantint-
se, a nivell de cada Unió Iníercomarcal, la presència de tots
els sectors. Correspon una persona delegada per cada 50
persones afiliades o fracció. Són membres de Ple del Congrés
les persones integrants del Secretariat Nacional.
Cada Unió Comarcal elaborarà un Acta de la seua constitu-
ció, amb indicació de nombre d'assistents, ponències i temes
tractats, esmenes que passen amb indicació del percentatge
de vots, i persones delegades al Congrés.

Article 8. En el IX Congrés s'hi constituirà una Comissió de
Credencials, integrada per una persona de cada Unió -
Intercomarcal, la qual facilitarà, prèvia comprovació de la
seua inclusió en el llistat de persones delegades, l'acreditació
corresponent.

Article 9. Passaran al IX Congrés totes les esmenes que
obtinguen un 20% de vots en.cada Unió Comarcal o en el
Secretariat Nacional.

Article 10. El IX Congrés funcionarà en Plenari i en
Comissions.
Les decisions es prendran per majoria absoluta dels mem-
bres de ple dret inscrits en el Congrés, en primera votació, i
per majoria simple en la segona. Si en la segona votació el
nombre d'abstencions és majoria simple, tornarà a debatre's,
en torn tancat -amb una veu a favor i una altra en contra-,
el punt votat. Després d'aquest debat s'aprovarà per majoria
simple de "sí" o "no".

Article 11. El Ple del IX Congrés quedarà constituït, en pri-
mera convocatòria, amb la presència de les dues terceres
parts de les persones membres de ple dret, Í en segona con-
vocatòria, mitja hora més tard, amb la presència de la meitat
més una d'elles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l'hora
d'acabament del Congrés.

Article 12. La •ponència podrà assumir les esmenes que con-
sidere, les quals, si cap persona es pronuncia en contra, que-
darien incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no
foren assumides per la ponència seran debatudes i votades
pel Ple.També seran debatudes i votades pel Ple aquelles
parts de la ponència original que assumesca una o més d'una
persona del Ple, una vegada que la ponència haja acceptat
esmenes que la modifiquen. Acabada la votació de les esme-
nes, se sometrà a votació global el document resultant.

Article 13. Els documents congressuals que1 impliquen
'definició sobre línia d'acció sindical hauran de presentar-se
fins un mes abans del Congrés, prèvia aprovació de la
inclusió pel Consell Nacional o, en el seu defecte, pel

Secretariat Nacional. Les propostes de resolució que no
impliquen definició sobre línia d'acció sindical podran pre-
sentar-se fins les 14.00 hores del dia anterior a la cloenda
del Congrés.

Article 14. El Secretariat Nacional tindrà, durant el
Congrés, les següents funcions:
- Procedir a l'obertura del Congrés.
- Presentar aquest reglament al Ple del Congrés Í sotmetre'l
a votació global.
- Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el
mecanisme d'elecció.
- Presentar el seu informe, després de l'elecció de la Mesa
del Congrés. El SN cessarà en la funció representativa de
l'STEPV-lv.

Article 15, La Mesa del,Congrés té com a funció dirigir tots
els debats, sotmetre a votació els temes a decidir i moderar
el seu desenvolupament. Representa l'STEPV-lv durant el
Congrés i podrà ser revocada a proposta d'un terç de les
persones congressistes, si així ho decidirà el Ple. La Mesa
farà una proposta de distribució dels treballs i d'horaris.
Estarà composada per set persones, de les quals una exercirà
la Presidència, una altra la Secretaria i les altres actuaran
com a vocals. La Mesa haurà d'estar composada per perso-
nes de les diferents Unions Intercomarcals, així com dels sec-
tors.

ORGANITZACIÓ DEL IX CONGRES

Correspon al Secretariat Nacional:
1. Fer una proposta de ponències i resolucions i encomanar
la seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les
que figuraran: Reglament del Congrés; Informe del
Secretariat Nacional; Ponències Í Resolucions, sense perjudici
del que aprove el Consell Nacional d'l de març.
2. Proposar la composició de; Comissió de Credencials,
Comissió de Resolucions, Comissió de Candidatures i Mesa
del Congrés.
3. Resoldre quantes incidències puguen produir-se.
Correspon al IX Congrés: establir la composició del
Secretariat Nacional, de la Comissió de Garanties i Conflictes,
Comissió de Control Administratiu, i els criteris pels quals es
nomenen els permanents sindicals.

País Valencià, 2003

* El Secretariat Nacional, per causes tècniques en la
impressió i l'enviament de les ponències, ha pres la
decisió de retardar la primera ronda d'assemblees, pre-
vista de l'1 al 4 d'abril, al 8, 9 110 d'abril, i la segona
ronda, al 20, 21 i 22 de maig.



IX Congrés de l'STEPV-lv

Esmenes presentades al Reglament
i a les ponències del Congrés

0. Reglament

N.° 1 (L'Horta)
Pag. 2. En l'article 4, substituir els apartats a) i b),
com a condicions per a constituir tendències, pels
següents:

a) Agrupen al 20% del Secretariat.
b)Vagen avalades per 25 signatures d'afiliades i

afiliats.
c)Tmguen l'aval del 10% de les delegades i

delegats al Congrés.

N.° 2 (Baix Vinalopó)
Pag. 3, Art. 14, el darrer guionet després de Congrés,
substituir per: "I a continuació cessarà en la funció ...".

N.°3 (Baix Vinalopó)
Pag. 3 al final, dreta, diu març Í ha de dir maig.

I. Ponència d'Organització
i Estatuts

N.° 1 (La Safor)
Genèrica: usar sempre la denominació oficial del
sindicat: STEPV-lv.

N.° 2 (La Plana Alta)
Pag. 5. Afegir al final del, segon paràgraf de la
Introducció: "per això, cada vegada més les sigles IV
hauran de tenir més protagonisme Í presència".

N.° 3 (La Plana Alta)
Pag. 6, línia 19, esquerra. Afegir després de "... sin-
dicals democràtiques": "a l'ensenyament".

N.° 4 (L'Horta)
Pag. 6, línia 23, esquerra. Suprimir: "del Nord Í del

Sud del País Valencià, i en quasi totes les comarques
centrals.

N.° 5 (La Costcra-La Canal de Navarrés)
Pag. 6, línies 24, 25 i 26, esquerra. Eliminar les
paraules següents: "del Nord Í del Sud (...), Í en
quasi totes les comarques centrals". Per tant, la
frase restaria: TSTEPV-lv és el sindical més votat
en totes l,es comarques del País Valencià, a excep-
ció d'El Camp de Morvedre i la Plana d'Utiel-
Requena, on és ...".

N.° 6 (L'Horta)
Pag. 6, línia 37, esquerra. Suprimir: "històricament".

N.° 7 (L'Horta)
Pag. 6, línia 49, esquerra. Afegir: "on no ens hem
presentat".

N.° 8 (L'Horta)
Pag. 6, línia 47, dreta. Suprimir: "Í acurar el nostre
missatge".

N.° 9 (La Safor) (Baix Vinalopó)
Pag. 7, línia 16, esquerra. Suprimir "la" (està dues
vegades: la la LOU).

N.° 10 (L'Horta)
Pag. 7, línia 43, dreta. Substituir"la lleialtat" per"la
fidelitat".

N.° 11 (L'Horta)
Pag. 8, línia 37, esquerra. Eliminar "reparteixen" i
substituir per "assumeixen".

N.° 12 (L'Horta)
Pag. 8, línia 41, esquerra. Afegir "l'assumpció".

N.° 13 (L'Horta)
Pag. 8, línia 44, esquerra. Suprimir "repartiment
equilibrat" i substituir per "una distribució equili-
brada".

N.° 14 (L'Horta)
Pag. 8, línia 1, dreta. Afegir"! personal".



N.° 15 (La Plana Alta) , cipals... provincials" per "actualment en les capitals
Pag. 8, línia 30, dreta. Afegir després de "interès- a de província administrativa".
sos":"tant personals com professionals...". 3

4 N.° 27 (Baix Vinalopó)
N.° 16 (L'Horta) B Pag. 12, línia 47, dreta. Diu oblligat i ha de dir obíi-
Pàg. 8, línia 38, dreta. Suprimir"! zones fosques". 6 gat.

7

N.° 17 (L'Horta) , N.° 28 (Baix Vinalopó)
Pag. 9, línia 23, esquerra. Suprimir el paràgraf des 9 Pag. 13, línia 12, dreta. Després de sindicals, afegir:
de "L'aparidó en els darrers anys../'fins a"...un ,„ "En tot cas formaran part del Secretariat d'ensenya-
servei contractat". n ment públic els membres que ho siguen del CN i de

12 qualsevol altra representació institucional de
N.° 18 (Baix Vinalopó) ,3 l'STEPV". I eliminar "En aquest cas,".
Pag. 9, línia 43 esquerra a 50. Caldria aclariment u
d'aquest contingut. En tot cas, eliminar des de "La 15 N.° 29 (L'Horta)
lleialtat"a "col·lectivament". 16 Pag. 13, línia 12, dreta. Afegir'l de representants

n triats per les unions comarcals".
N.° 19 (L'Horta)
Pag. 9, línia 48, esquerra. Suprimir: "La lleialtat ,9 N.° 30 (La Plana Alta)
també s'expressa compartint les decisions col·lecti- 2D Pag. 13, des de la línia 26 fins la 32, dreta. És el
vament". a, moment de modificar l'Art. 24, ja que no parla de les

22 persones delegades de Salut Laboral ni membres
N.°20 (La Safor) 23 dels CEM. Afegir, per tant: "...mitjançant la partici-
Pàg. 9. Línia 55, esquerra. Substituir "és" per "es". ™ pació de les persones delegades i representants del

25 Sindicat als diferents òrgans".
N.° 21 (L'Horta)
Pag. 9, línies 39 i 40, dreta. Suprimir "és a dir... la * N.° 31 (Baix Vinalopó)
jerarquització.". *> Pag. 13, línia 32, dreta. Després d'Unió, afegir"! els

29 membres d'òrgans de representació del sindicat".
N.° 22 (L'Horta-Universitat)
Pag. 10, línies 12,15,25 i 26 dreta. Substitució: on 3, N.° 32 (La Safor)
posa "En aquest apartat volem destacar... específi- & Pag. 14, línia 47, esquerra. Afegir un nou guionet: "-
ca per a dones." posar: "En aquest apartat volem 33 Tots els i les permanents sindicals",
destacar aspectes comuns de la formació per a 3<
dones i homes.", a la línia 12 dreta. 35 N.° 33 (La Safor)
Eliminar: "a)", queda "Formació comuna" a la línia 3Q Pag. 14, línia 54, esquerra. Afegir després del punt:
15, eliminar "b) Formació específica:" de la línia 25 37 "Per garantir la continuïtat cada unió comarcal ele-
i eliminar "específica per a dones" a la línia 26. 3a girà membres titulars i suplents".
Raonament: No volem fer diferències perquè estem 39

per la formació en igualtat, no hi ha arguments sufi- «> N.° 34 (L'Horta)
dents per a pensar que els temes teòricament espe- ^ Pag. 16, línia 20, esquerra. Substituir "LOCE" per
cífics per a dones no són interessants i/o necessaris * "les lleis educatives del PP".
per als homes. ™

44 N.° 35 (L'Horta)
N.° 23 (L'Horta) 45 Pag. 16, línia 34, esquerra. Sub$tituir"suprasindical"
Pag. 10, línia 41, dreta. Suprimir: "tot per superar... w per "d'intervenció sindical i sociopolítica d'àmbit
varons" « estatal".

48

N.° 24 (L'Horta) « N.° 36 (Baix Vinalopó)
Pag. 11, línies 26 a 40, esquerra. Redactar de nou. 50 Pag. 16, línia 45, esquerra. Diu carateritzar i ha de
La ponència hauria de concretar Í materialitzar la 5, dir caracteritzar.
participació, Í no plantejar-la com un seguit de pre- ™
guntes. 53 N.° 37 (L'Horta)

54 Pag. 15. Adjudicar el número 5 a un nou apartat que
N.° 25 (La Costera-La Canal de Navarrés) 5S tot seguit es reprodueix i numerar amb el 6 l'actual
Pag. 12, línia 12, dreta. Eliminar la paraula "ano- 5B "L'STEPV-lv i la Confederació d'STEs".
menades". 57 Nou apartat 5: "Hem de considerar com a marc

fie polític d'actuadó, compatible, complementari i
N.° 26 (Baix Vinalopó) 59 coherent amb el confederal, el derivat de lligams
Pag. 12, línies 41-42, dreta. Substituiran les prin- B0 amb sindicats de classe dels Països de Llengua



Catalana i més concretament amb els sindicats ger-
mans USTEC-STES Í STEI-i. Ho justifica la necessi-
tat constant de vertebrar i fomentar la llengua i cul-
tura, en procés de normalització, que compartim,
així com la conveniència d'articular, en determina-
des circumstàncies, respostes útils i operatives des
dels nostres països a la política neoliberal, centralis-
ta Í negadora de la pluralitat nacional de l'Estat
Espanyol per part del Partit Popular. Les darreres
col·laboracions que hem realitzat amb els dos sindi-
cats esmentats: les Jornades de Normalització
Lingüística organitzades per l'STEI-i i les actuacions
conjuntes amb motiu de l'esborrany dels Decrets
d'ensenyaments comuns de Primària, són bons
exemples del que ens poden aportar aquestes rela-
cions per les que hem apostat des de l'STEPV-lv.

Hem de continuar enfortint aquests lligams, la
qual cosa passa per una regularització de les
Trobades que hem vingut realitzant des de fa una
dècada".

N.° 38 (U Plana Alta)
Pag. 16. Afegir un punt nou darrere del cinquè:

6. L'STEPV-lv i la Confederació d'STEs
CATALANS

L'STEPV, la UCSTEC-STEs i STEI comparteixen
un mateix model sindical que parteix de 1976. Són
sindicats d'ensenyament dels pobles que constituï-
xen la nació catalana i són els sindicats majoritaris a
l'ensenyament dels respectius territoris.

El País Valencià, el Principat de Catalunya Í les
Illes Balears tenen transferides ja les competències
educatives sobre educació i com a conseqüència de
la seua història, geografia, llengua, cultura, econo-
mia, etc, han de fer front a una idèntica problemà-
tica en tots els aspectes relacionats amb l'educadó,
per la qual cosa constituir-se en la CONFEDERACIÓ
d'STES CATALANS és una necessitat, especialment
ara, per fer front a la LOCE i altres lleis.

La declaració conjunta dels tres primers sindicats,
criticant la imposició de les 350 hores de Castellà en
el primer cicle de Primària que proposa el Govern
del PP, no hauria de ser l'única, sinó la primera acció
que ens dugué a altres actuacions conjuntes, i espe-
cialment a sentir la necessitat de la creació de la
CONFEDERACIÓ d'STES CATALANS.

Si la LODE, altres lleis Í el Govern del PP ens han
de fer veure la necessitat d'enfortir la CONFEDERA-
CIÓ d'STES, també aquestes lleis i els governs cen-
tralistes espanyols ens han de mostrar com és d'ur-
gent la consolidació de la CONFEDERACIÓ CATALA-
NA.

En cap altre lloc de l'Estat espanyol el modet
STEs té tanta presència, en vots i delegats, Í la suma
d'aquestos als tres territoris catalans representaria
quasi bé la majoria absoluta, d'acord a les últimes
eleccions. Si la CONFEDERACIÓ d'STEs s'ha de con-
templar com a un ens suprasindical, la CONFEDE-

RACIÓ d'STEs CATALANS també, i la seua aparició
ha de servir de model perquè altres "ens" facen la
mateixa cosa cap a la consolidació de la nadó cata-
lana.

És urgent constituir ta CC com a marc polític
d'actuació, i no només per a enfrontar-nos al cen-
tralisme, sinó per tal de facilitar la percepció de la
nadó catalana. És urgent definir un nou compro-
mís polític dels STEs en el marc confedera! català.
Després de 25 anys i passades diverses fases, cal
aclarir si estem en condicions d'estrenar-ne una de
nova o continuem instal·lats en l'anterior; si la
conformació d'estructures Í aparells sindicals terri-
torials preval sobre qualsevol altra qüestió o és el
moment de la CC.

Ha arribat el moment de definir-nos si ens con-
formem amb resoldre els problemes de la llengua,
de la cultura, del finançament..., només als actuals
territoris d'implantació dels STEs per separat o ho
fem amb actuacions conjuntes. L'STEPV té una
gran responsabilitat en encetar el procés de
Confederació, hem de ser conscients de les deci-
sions a prendre.

La solidesa dels STEs, els resultats electorals, l'e-
volució interna i externa i els problemes amb els
quals ens enfrontem ens situen en un moment òptim
per a la CC. L'autoritat política dels tres STEs és
major ara que mai i tenim més responsabilitat per
tal d'oferir als treballadors/es i al poble en general
una visió sindical í sodopolítica més propera a les
nostres particularitats.

De la mateixa manera que l'STEPV ha de treba-
llar al si de la CSTEs com sempre ho ha fet, ara ha
d'emprendre amb il.lusió l'etapa de consolidació
dels STEs CATALANS.

N.° 39 (L'Alacantí)
Pag. 17, línia 11, dreta. Article 22.4 dels Estatuts.
Eliminar la referència al Consell intercomarcal o
definir la seua composició i funcions. A tal efecte
podria seguir-se l'esquema del Consell Nacional
amb funcions d'àmbit estrictament intercomarcal.

N.° 40 (L'Horta)
Pag. 17, línia 15, esquerra. Suprimir: "on et caste-
llà... llengua pròpia".

N.° 41 (L'Horta)
Pag. 17, línies 14 a 17, esquerra. Canviar per"A les
zones castellanoparlants adoptarà criteris flexibles
que garantisquen la possibilitat d'aquesta comuni-
cació, els quals seran determinats pels respectius
secretariats intercomarcals".

N.° 42 (L'Horta)
Pag. 17, línia 17, esquerra. Afegir després de comu-
nicació: "A les zones valencianoparlants, les comuni-
cacions del Sindicat es realitzaran només en valen-
cià, excepte en les poblacions i comarques que
determine cada Secretariat Intercomarcal".



N.° 43 (L'Horta-Universitat)
Pag. 17, línia 26 esquerra. Addició, darrere la coma
"i a través d'ella".

N.° 44 (L'Alacantí)
Pag. 17. Línia 35, dreta. Article 24 dels Estatuts. On
parla del Reglament i la composició del Secretariat
Intercomarcal, s'hauria de matisar quina és eixa
composició, funcions i responsabilitats, ja que aquest
òrgan sí que deuria ser un òrgan nominal. Una pro-
posta de composició podria ser:

-Tots els membres de la Junta de Personal
Docent No Universitària.

-Delegats í delegades de cada Universitat (1 com
a mínim).

-Alliberats de l'àmbit intercomarcal.
-Delegades Í delegats de Privada triats pel sector

(proporcional al nombre de membres).

N.° 45 (La Plana Alta)
Pag. 17, línies 47 í 58, esquerra. Substituir".. .d'una
Escola Pública, Popular i Valenciana" per "...d'una
Escola Pública, Laica, de Qualitat i Valenciana".

N.° 46 (La Safor)
Pag. 17. Línies 49 i 56, esquerra. Afegir darrere
d'MRPs: "que conformen la Federació d'MRPs del
País Valencià".

'

N.°47 (L'Alacantí)
Pag. 17. Línia 50, dreta. Article 26.3 dels Estatuts.
Deixar la redacció antiga (eliminar la nominalítat
dels membres del Consell Nacional).

Justificació.- Els membres "nominals" del Consell
Nacional ho són fins la constitució del proper Consell
Nacional. A tal efecte, l'Acta del Consell arreplegaria
nom i cognoms dels Consellers i Conselleres que
continuarien en les seues funcions (Art. 26.6) fins la
convocatòria del proper Consell Nacional. D'aquesta
manera s'ompliria el buit que en l'actualitat hi ha en
els Estatuts Í que afecta al funcionament d'aquest
òrgan en el període entre Consells.Tots els Consellers
Í Conselleres estan obligats a assistir a les rodes
d'assemblees prèvies al Consell.

N.° 48 (L'Horta)
Pag. 17, línia 51, esquerra. Afegir al final de l'article
14 "tot i respectant l'autonomia d'aquestes organit-
zacions".

N,° 49 (Baix Vinalopó)
Pag. 17, línia 41, dreta. Després de sindicals, afegir
"i membres dels òrgans de representació de l'STEPV
tant interns com externs a nivell Intercomarcal i
Nacional".

N.° 50 (La Safor)
Pag. 18, línia 3, esquerra. Afegir un nou guionet:"-
Tots els Í les permanents sindicals".

N.°51 (Baix Vinalopó)
Pag. 18, línies 4-6, esquerra. Substituir
"Intercomarcal" per "Comarcal", eliminar fins a"...
procediment''! substituir "d'elecció" per "elegirà",

N.° 52 (Baix Vinalopó)
Pag. 18, línia 9, esquerra. Substituir: "durant un curs
acadèmic, al final del qual..." per "d'un CN a un
altre i aquesta representació...".

N.° 53 (La Safor)
Pag. 18, línia 10, esquerra. Afegir després del punt:
"Per garantir la continuïtat cada unió comarcal ele-
girà membres titulars i suplents".

N.° 54 (La Safor)
Pag. 18. Línia 46, esquerra. Afegir "Educativa".

(Si aquesta esmena s'aprova, caldrà adaptar la
nova denominació quan aparega aquesta àrea al
llarg d'aquesta i la resta de ponències.)

N.° 55 (L'Horta)
Pag. 18, línia 50, esquerra. Suprimir "Moviments
Socials" en lloc d'"Acció social", ja que aquesta àrea
ha de passar a la Federació.

N.° 56 (L'Horta)
Pag. 18, línia 51, esquerra. Afegir "Comunicació
(compartida amb la Federació)".
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II. Ponència de Política

N.'l
Pag. 20, línia 48, dreta. Substituir LODE per LOCE.

N.° 2 (Baix Vinalopó)
Pag. 21, línia 31, esquerra. Substituir LODE per
LOCE.

N.° 3 (Baix Vinalopó)
Pag. 21, línia 54, esquerra. Diu"L'altenativa"í ha de
dirTalternativa".

Pag. 21. Línia 57, esquerra. Diu "desigultats" i ha de
dir "desigualtats".

Pag. 21, línia 17, dreta. Substituir "professors" per

Pag. 21. Línia 43, dreta. Substituir "es" per "ens".

N.° 7 (L'Horta)
incorporar a la ponència de Política Educativa, a la
Pag. 22 i abans de "Ensenyament i normalització...",
aquesta esmena d'addició:

Una vegada aprovada la Llei de Qualitat, cal fer
front a la seua implantació, especialment pel que fa
a la retallada dels aspectes més progressistes de la
legislació anterior i l'impuls a la privatitzadó.

El Sindicat anima a les treballadores i treballa-
dors de l'ensenyament i a tota la comunitat educa-
tiva a defensar, davant el desenvolupament de la
Llei de Qualitat, els següents aspectes bàsics que
serviran per a construir una autèntica Escola Pública
de Qualitat:

En defensa d'un autèntic ensenyament públic
Per a plantar cara a la LOCE cal que desenvolupem
una sèrie d'aspectes que permeten configurar teories
í pràctiques educatives d'esquerres. Entre unes
altres, es poden assenyalar les següents:

1.- Oposició als sistemes explícits o encoberts de
selectivitat que d'una o altra forma suposen meca-
nismes de discriminació social o econòmica.

a) Aspectes com l'atenció prioritàría als primers
nivells d'ensenyament, que és on es generen les des-

igualtats més bàsiques; el desenvolupament de ser-
veis socials que en coordinació amb les institucions
escolars realitzen tasques de salut Í assistència eco-

nòmica, social i cultural de tot tipus.

b) L'establiment de titulacions que permeten el
treball a llocs estables i reconeguts legalment.

c) Corregir en alguns centres la concentració de
l'alumnat amb majors dificultats. L'escola pública no

pot convertir-se en la dipositària de l'alumnat rebut-
jat per l'ensenyament privat (problemàtics, poc incli-

nats al sistema escolar). Ha de garantir-se que cap
centre sostingut amb fons públics seleccione el seu
alumnat.

d) Avançar en una atenció més personalitzada i

en la compensació de les desigualtats educatives de
partida que genera el nostre model social. En aques-
ta direcció, cal:

-Potenciar l'atenció tutorial.
-Completar els equips dels Departaments

d'Orientació.
-Impulsar les actuacions d'Educació

Compensatòria.
-Afavorir els desdoblaments dels grups i les agru-

pacions flexibles.
-Fomentar les activitats de suport Í reforç amb

l'alumnat i de recuperació d'assignatures no aprova-
des.

-incrementar l'oferta de matèries optatives, de
manera que responguen als interessos plurals de l'a-

lumnat, i amb distints nivells de complexitat. Amb
aquesta finalitat, es poden oferir dintre del catàleg

d'optatives determinats reforços instrumentals. Cal
acabar amb l'oferta d'optatives d'acord amb les dis-
ponibilitats del professorat. Per a això cal dotar als

centres del professorat que complesca les seues
necessitats. Aquest model d'atenció a la diversitat ha

d'estar present des del començament de l'escolari-
tat.

e) Reduir el nombre d'estudiants per grup (no
confondre amb ràtio professor/alumnes) i el nombre
total d'estudiants que ha d'atendre un professor.

f) Impulsar plans de millora de la convivència en
els centres i les activitats complementàries Í extraes-
colars com a forma de convivència i millora de les
relacions. Els sentiments positius dels alumnes cap
al centre educatiu són importants. Si els estudiants
arriben a implicar-se en el seu currículum escolar o
en activitats extracurriculars i desenvolupen llaços
forts amb altres estudiants i professors és més pro-
bable que milloren els seus resultats. Rendiment i
actituds cap a l'escola tenen relacions recíproques:
als estudiants els agrada el que fan bé i fan bé el que
els agrada.

g) Implicar a altres institucions per a la resolució
de problemes que no tenen el seu origen en el marc
escolar amb mesures que ho assegurin. Donar
suport als centres amb professionals especialitzats
en el camp social.

2) Oposició a la privatitzadó encoberta de l'en-
senyament públic i l'existència de centres de diferent
categoria.

a) Combatre fenòmens d'elitisme basats en la
pujada del nivell d'exigències acadèmiques, o des-
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emborsos econòmics complementaris (classes parti-
culars, transports, o recursos de tot tipus per a poder
seguir les classes o no sentir-se al marge de la dinà-
mica del centre), marginació dels alumnes amb
menors possibilitats acadèmiques o econòmiques...

3) Desenvolupament d'un discurs Í una pràctica
educativa no economicista.

a) Enfront del referent neoliberal, la nostra refle-
xió i la nostra pràctica deu plantejar-se el construir
una educació en una societat que deu ser cada dia
més igualitària.

b) Les revisions dels plans d'estudis, titulacions,
continguts dels ensenyaments, etc, deuen abordar-
se amb la idea de proporcionar coneixements bàsics
i generals, que suposen una capacitat d'adaptació a
circumstàncies imprevisibles i al mateix temps el
desenvolupament d'una cultura crítica, bàsica i poli-
valent.

c) Controlar'el desenvolupament de les pràcti-
ques i convenis amb les empreses (no només les pri-
vades, sinó preferentment les institucions Í empreses
públiques) per a garantir el seu interès general, for-
çant comportaments i lleis que no puguen servir per
a la mera utilització conjuntural del sistema.

d) Desenvolupar iniciatives no vinculades amb
titulacions o el mercat de treball, com campanyes
d'alfabetització o contra l'analfabetisme funcional,
l'acostament a la cultura, la participació social, etc.

4) Aprofundiment en la democràcia i debat ideo-
lògic.

a) El control ideològic que s'exerceix des del
poder i la consegüent i progressiva reducció de la
democràcia als seus aspectes més formals fa neces-
sari el continuar introduint en la institució escolar i
en els moviments pedagògics i professionals debats
i continguts sociopolíü'cs que vagen trencant la idea
de falsa neutralitat del sistema educatiu. La política
de formació del sindicat ha de donar prioritat a
aquest treball.

5) Desenvolupament d'un nou treball docent.
a) Combatre una carrera docent amb deforma-

cions burocràtiques, elevant la naturalesa del treball
docent de base. Desenvolupar una investigació vin-
culada a la problemàtica de l'ensenyament protago-
nitzat pels propis professors, així com una formació
permanent menys burocràtica, més fàcilment rela-
cionada amb la pràctica docent i la pròpia investiga-
ció.

b) Enfront d'un desenvolupament professional
vinculat a una major titulació acadèmica i a escalar
un nou nivell educatiu o un lloc diferent dintre del
mateix nivell, cap la proposta de mantenir el mateix
lloc docent millorant les condicions de treball d'a-
quells professors que desitgen realitzar tasques d'in-
vestigació i/o formació vinculades amb el seu lloc
docent.

c) Oposar-se a la tecnocratització de la pràctica
educativa. No limitar-nos a ser mers tècnics repro-
ductors.

d) Potenciar la motivació del professorat amb

mesures de millora de les seues condicions laborals:
accés a la funció docent, reconeixement de les tuto-
ries Í funcions de coordinació en els centres, reduc-
ció de la docència directa als majors de 55 anys.

e) Assegurar la configuració de claustres estables
i reduir la inestabilitat del professorat (desplaçats,
expectativa...).

O Establir plantilles mínimes de professorat per
als distints tipus de centres. Adequar les plantilles a
les necessitats educatives de cada centre.

g) Impulsar un nou model de formació del pro-
fessorat i accés a la funció docent. La formació ini-
cial ha d'arribar al grau de llicenciatura en Magisteri
i la necessària formació pedagògica prèvia per a
Secundària. L'accés ha de ser diferenciat i ha d'ava-
luar-se prioritàriament la pràctica docent. La forma-
ció permanent ha de ser gestionada democràtica-
ment i fonamentar-se en les necessitats dels centres
educatius i els grups de treball, seminaris, etc.

6) Democratització del sistema educatiu.
Insubmissió a les propostes de la LOCE.

a) Cal continuar treballant pera potenciar fa par-
ticipació dels sectors socials en tots els òrgans Í ins-
tàncies de gestió, des dels Consells Escolars, passant
pels Consells Socials de les universitats, o els con-
sells de Centres de Professors i Recursos, etc.; supe-
rant la mera tasca de gestió del prèviament establert
per l'Administració i traslladant les discussions d'a-
quests òrgans a tots els representats. Participar
democràticament de la comunitat educativa, sense
imposició de lideratges externs, en la gestió de! cen-
tre.

b) Necessària descentralització Í transferències
plenes educatives que permitisca una gestió més
pròxima Í amb més possibilitats de control i gestió
per part dels sectors socials, increments pressupos-
taris Í control social.

c) Garantir l'autonomia dels centres educatius,
amb oportunitats per a impulsar els seus projectes
educatius. Això exigeix al seu torn:

-Desenvolupar una política adequada de planti-
lles de professorat Cal contemplar els desdobla-
ments flexibles, el suport en l'interior Í fora de l'au-
la, les hores d'atenció suplementàries, els reforços en
matèries específiques, l'impuls a la labor tutorial,
l'increment de l'optativitat, la dotació completa dels
Departaments d'Orientació... La política de plantilles
ha d'adequar-se a les necessitats educatives de cada
centre, i no al contrari. No és admissible que el des-
envolupament d'un projecte educatiu quede esca-
nyat per la disponibilitat horària de l'equip docent.

-Dotar dels recursos materials necessaris.
-Reduir la burocràcia. Els documents que s'ela-

boren en el centre educatiu deuen respondre a les
seves necessitats.

-Millorar la infrastructura dels centres (tallers,
aules específiques...), perquè l'espai per a les activi-
tats educatives facilita o dificulta l'aprenentatge i la
convivència.

d) És evident que per a la consecució d'aquestes
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millores és imprescindible una adequada dotació
pressupostària. Fins ara, la Llei de Qualitat no recull
cap mesura de finançament, mentres que sí preveu
incrementar el pressupost dels concerts educatius.
Cal doncs desenvolupar mobilitzacions perquè als
diferents pressupostos (Estat, País Valencià) s'incre-
menten les partides dirigides a l'ensenyament
públic.

e) Insubmissió al model de gestió de la LOCE.
-L'ensenyament democràtic és un dels objectius

que pretén combatre el PR Per a complir les direc-
trius neoliberals de traslladar als sistemes públics els
esquemes de la iniciativa privada; el Govern pretén
desenvolupar les seves idees de "eficiència de ges-
tió"-que assimilen l'educació amb el comerç- i eli-
minar les comparances i les crítiques als models de
gestió dels centres privats, que malgrat que reben
fons públics no es caracteritzen per la seua gestió
democràtica.

-L'objectiu és crear una burocràcia amb baix
pressupost, construir un grup proper i depenent de
l'Administració, amb un tarannà més "comprensiu"
davant les seues mesures, difusor i controlador del
que a cada moment li convinga a l'Administració.
Aquestes idees, impulsades abans pels governs del
PSOE a través de l'LPEG, pretenen establir de forma
definitiva la dependència dels càrrecs directius (ins-
pectors, directors i membres de l'equip directiu dels
centres) dels seus superiors jeràrquics. Com a com-
plement a aquestes mesures es provocarà un frac-
cionament major del professorat a través de la crea-
ció de nous cossos, com el de catedràtics.

-Amb la Llei de Qualitat es pretén reduir encara
més les competències dels Consells Escolars, als
quals es furta la conquesta democràtica d'intervenir
en l'elecció dels equips directius Í s'elimina el dret a
la participació de les famílies en la gestió del centre.

-És per tot això que des de l'STEPV-lv fem una
crida a la insubmissíó davant el model de gestió de
la LOCE, i per tant l'oposició a tot aquell equip
directiu que no siga fruit d'un consens previ del
Claustre i el Consell Escolar i que accepte pública-
ment en aquests òrgans col·legiats ser el seu porta-
veu."

N.° 8 (L'Horta-Universitat)
Esmena d'addició a la línia 43 esquerra de la Pag.
22.

La LOU: Un aferrissat atac
a l'autonomia universitària
El contingut bàsic de la nova Llei d'Universitats s'a-
diu exactament amb les línies ideològiques í políti-
ques de l'actual Govern, segons les quals el nou sis-
tema universitari s'ha d'enfrontar als nous reptes
socials i institucionals. Aquest plantejament reconeix
que el nou espai europeu d'ensenyament superior,
nascut amb la Declaració de Bolonya, requereix d'un
nou model universitari que facilite la competitivitat

internacional de les universitats i que la societat del
coneixement reclama una major flexibilitat.en les
estructures organitzatives de l'ensenyament. Sobre
aquesta base, ha entès el Govern que els objectius
de la nova llei havien de ser; la millora de la quali-
tat de tots els aspectes del sistema i establir els
mecanismes adients per potenciar l'activitat investi-
gadora de les universitats: en resum, el repte és ela-
borar, segons el Govern, un marc normatiu que esti-
mule el dinamisme dels universitaris Í de la societat
en funció d'uns majors nivells d'excel·lència, d'exi-
gència, de rigor en el treball i d'integració en el con-
text social.

Darrere dels conceptes de competitivitat, poten-
ciació de l'activitat investigadora, la interacció i con-
trol de "la societat" sobre el sistema universitari, s'a-
maga una manifesta concepció mercantilista i priva-
titzadora de l'activitat universitària, tant docent com
investigadora, pel que fa al producte final (recerca i
graduats). Així mateix, les noves directrius í les con-
vocatòries de finançament de la recerca prímen
escandalosament la investigació aplicada orientada
a satisfer demandes estrictament empresarials.
Sobre aquesta base es pot caure en un nou thatche-
rísme que desvertebre tot el sistema universitari en
ares d'un liberalisme salvatge, com va patir el siste-
ma educatiu britànic. Així, la Universitat í
l'Administració finançaran la formació específica
d'investigadors que serviran interessos particulars.
El "dinamisme" del món universitari Í de la societat
l'entén el Govern actual com servilisme i supeditació
de les estructures universitàries als interessos abans
denunciats.

No és estrany, aleshores, que l'Executiu haja pro-
clamat que et govern de les nostres universitats
estava necessitant d'equips professionals. I per això
es modifica l'estructura dels òrgans de les universi-
tats tot minvant la participació democràtica en els
òrgans de decisió. El govern de la Universitat corres-
pon a un Consell de Govern presidit pel rector. La
representació Í control són exercits pel Claustre, pel
Consell Social i una Junta Consultiva. En definitiva,
l'òrgan de govern fonamental és el Consell de
Govern. El Consell Social, la Junta Consultiva Í el
Claustre apareixen amb unes funcions i competèn-
cies totalment diluïdes, confuses Í de pur assessora-
ment. A més que el Claustre, òrgan genuí de repre-
sentació de la comunitat universitària, manca d'una
composició democràtica des del moment que hi ha
una presència majoritària de professorat funcionari
doctor (un mínim del 51%), de professorat no fun-
cionari o no doctor (un mínim del 19%), a costa de
la presència dels estudiants Í el PAS (que en el millor
dels casos mai poden superar el 30% entre els dos
col·lectius). A més a més, la Llei permet la incorpo-
ració al Claustre, de manera indeterminada, de
membres nats, tornant a criteris propis de la "demo-
cràcia orgànica" franquista, com ha estat el cas del
Claustre constituent de la Universitat Politècnica de
València.
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Una altra novetat és el sistema d'elecció del
rector, triat per sufragi "universal" per la comunitat
universitària, això sí, amb una ponderació sem-
blant a l'elecció del Claustre. Amb açò.et rector és
elegit per un col·legi electoral esbiaixat i que no
s'adiu a la idea de sufragi universal, sinó a la d'un
sistema censitarí i que, es vulga o no, respon als
interessos de la part electoral majoritària Í no del
conjunt de ía Universitat (estudiants, PAS, PDI).
Més democràtic seria un sistema de sufragi electo-
ral directe per al conjunt del PDI i PAS, i ponderat
per a l'alumnat. El sistema de la LOU, a més a
més, aboca a un règim presidencialista que, lluny
d'apartar l'elecció del rector d'interessos estamen-
tais o corporatius, fa possible l'existència d'una
figura desvinculada dels òrgans de participació
democràtica, com fins ara era el Claustre, Í permet
més bé la submissió a interessos "socials" i polítics
aliens a l'àmbit acadèmic.

Aquesta anàlisi no peca de gratuïtes i porugues
interpretacions. El tarannà dels nostres governants
s'ha fet ben palès amb la posterior aprovació de la
Llei de Consells Socials de les Universitats
Valencianes, que presenta una aclaparadora repre-
sentació dels interessos empresarials i polítics. No
podem oblidar que el País Valencià està essent el
laboratori d'experimentació de la política general
educativa del PP per aplicar-lo després a la resta de
l'Estat

Les Universitats del País Valencià es troben
immerses en l'elaboració dels Estatuts que han de
donar compliment als criteris de la LOU i que han de
substituir els anteriors. En aquest tràmit ens trobem
que, "aprofitant l'avinentesa", no sols s'està definint
una estructura predeterminada per l'imperatiu legal,
sinó que en ocasions es va més enllà, produint-se un
greu retall dels avanços experimentats en els ante-
riors estatuts no justificats per la pròpia llei. S'ha de
parlar de regressió, de retalls a la participació demo-
cràtica en els òrgans (com Juntes de Centre o
Consells de Departament) i d'un tarannà conserva-
dor de recuperació de posicions de poder perdudes
per part d'alguns grups de pressió universitaris.

Quant al professorat funcionari, s'aplica una
selecció del professorat amb dues fases. La primera
consisteix en una habilitació "nacional", i la segona
en un concurs d'accés a cadascuna de les universi-
tats. La comissió habilítadora està composta per set
membres triats per sorteig. Si amb açò es vol eradi-
car la denominada pràctica de l'endogàmia, hom
patirà un doble procés que no evitarà aquest tabú.
En primer lloc perquè l'habilitació no escaparà de les
escoles, clans i "sectes" que triaran la majoria dels
candidats, com és conegut en d'altres etapes ante-
riors a l'LRU. En segon lloc, el concurs d'accés el farà
cada universitat, amb la o.ual cosa al primer procés
"endogàmic" s'afegirà aquest altre. A més de tot
açò, aquest sistema difícilment fa compatible l'exis-
tència d'un professorat vinculat a la societat, cultura
i llengua pròpies del context de cada universitat per

la insalvable dificultat d'exigir el requisit lingüístic
en qualsevol d'aquestes etapes del procés selectiu.

Per altra banda, s'estableix un nou règim retribu-
tiu força complex, que de tota manera permet que
les comunitats autònomes creen un component
propi del complement específic o del de productivi-
tat. L'aplicació d'aquest aspecte al País Valencià,
debatut al si de la Mesa Sindical d'Universitats, Í que
ha obtingut l'absoluta oposició per la part sindical,
ens ubica en aquest aspecte en l'últim lloc en allò
referent a les retribucions addicionals del professo-
rat, Í ens empenta a una mobilització de tot el pro-
fessorat per reivindicar l'homologació retributiva
amb la resta d'universitats de l'Estat, que tenen con-
templades unes retribucions molt superiors.

La regulació de les figures del professorat con-
tractat ha quedat atribuïda a les comunitats autòno-
mes Í ha estat desenvolupada pel Decret 174/2002
del Govern de la GeneralitatValendana. Es preveuen
les figures d'Ajudant -professor en formació- Í de
Professor Ajudant Doctor -que no podrà ser de la
pròpia Universitat-, cosa que no deixa de ser un
despropòsit. Es crea, per altra banda, la figura de
Professor Contractat Doctor, amb tasques de docèn-
cia o d'investigació o prioritàriament d'investigació,
sotmès a una avaluació externa positiva. Es crea la
figura de Professor Col·laborador, incomprensible-
ment limitat a determinades àrees, Í finalment es
manté la del Professor Associat amb la concepció
que tenia primitivament en l'LRU, a més de les de
Visitant i Emèrit, ja existents.

En substitució de l'actual Consell d'Universitats
es crea el Consell de Coordinació Universitària, con-
templat com el màxim òrgan consultiu i de coordi-
nació del sistema universitari, en el qual participen
en pla d'igualtat les universitats privades, amb la
qual cosa es permet la intervenció d'interessos pri-
vats en la coordinació i regulació del sistema públic.

S'ha creat l'Agenda Nacional de Evaluación y
Acreditación (ANECA), concebuda -i per això
impugnada- com a Fundació Privada!! Aquesta es
constitueix com l'òrgan fiscalitzador, que pot arribar
a discriminar les universitats i els seus membres
segons paràmetres abans denunciats de caire mer-
cantílista i globalitzador. Amb els mateixos paràme-
tres i les mateixes reserves s'ha creat la Comissió
Valenciana d'Acreditació i Avaluació del Sistema
Universitari i el Consell Valencià d'Universitats (Llei
5/2002, de 19 de juny, de la Generalitat Valenciana,
de Creació del ConsellValencíà d'Universitats Í de la
Comissió Valenciana d'Acreditació í Avaluació de la
Qualitat en el Sistema Universitari Valencià).

Un dels aspectes més cridaners i amb major
repercussió en el sistema educatiu és la conver-
gència, en el procés de selecció de l'alumnat en les
Universitats Públiques, de dos processos de possi-
ble acumulació. Per una banda, la Revàlida con-
templada en la LOCE. Per altra, la possibilitat
d'establir un procediment de Selectivitat de l'a-
lumnat que ja haja aprovat la Revàlida. Aquesta
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Selectivitat, fins ara, no era més que un filtre per
adequar l'oferta Í la demanda educativa, cosa rei-
teradament denunciada per l'STEPV en el sentit
que, en aquest aspecte, s'hauria d'haver ajustat
molt més aquests paràmetres. Potser que, donat el
percentatge d'existència d'ensenyament privat no
universitari, fos recomanable, per garantir els prin-
cipis d'igualtat, mèrit i capacitat, l'existència d'un
mecanisme de control públic que homologue els
resultats acadèmics dels estudiants procedents de
l'ensenyament públic Í del privat Í evite uns greu-
ges comparatius entre universitats i la desigualtat
d'oportunitats per als estudiants. Però l'acumula-
ció dels processos denunciada palesa la intenció
díscriminadora d'encarrilament de l'alumnat a
altres "opcions educatives" i laborals, excloent a
bona part de la població escolar -naturalment,
procedent de les classes treballadores- de l'edu-
cació universitària.

Des de l'STEPV no podem sinó considerar alta-
ment negativa i perillosa per a les Universitats Í la
Societat, considerada en conjunt, la bateria de
normatives que, tant a nivell estatal com autonò-
mic, s'han aprovat i posat en pràctica darrera-
ment, normatives que ataquen frontalment
l'Autonomia Universitària, fonament de la lliber-
tat de docència, estudi i investigació, imprescindi-
ble per a una societat democràtica, Í la debiliten
fins arribar a un punt crític, supeditant la institu-
ció universitària clarament Í coherent als interes-
sos de les classes dominants del sistema globalít-
zador imperant. A més denunciem que no s'ha
comptat amb les Universitats per la seua discus-
sió Í elaboració, plantejant més problemes que no
pas solucions.

El Sindicat ha de treballar per incidir en els
poders públics per substituir la LOU i les normes
derivades per unes altres que garantisquen els prin-
cipis que nosaltres hem defensat durant l'elaboració
de la LOU i que ens han dut a confrontacions i mobi-
litzacions en contra, de les que hem estat partícips
força actius.

N.° 9 (La Safor)
Pag. 23. Línia 34, dreta. Substituir "es" per "ens".

N.° 10 (L'Horta)
Pag. 23, línia 41, dreta. Suprimir
dons forçades".

sense imposi-

N.°ll (La Plana Alta)
Pag. 24, línia 30, esquerra. Afegir: "Es constituirà
una comissió de seguiment, estudi Í actuacions de
temes específics sobre interins. Aquesta estarà for-
mada almenys per un membre de cada
Intercomarcal".

N.° 12 (La Safor)
Pag. 24, línia 50, esquerra. Substituir "necessàries"
per "necessaries".

N.° 13 (La Safor)
Pag. 24, línia 17, dreta. Suprimir "de" (està dues
vegades: de de transcripció).

N.° 14 (L'Horta-Ensenyament
Afegir a la ponència:

Propostes per afrontar
l'ensenyament privat
En l'àmbit sindical de l'ensenyament privat cal
actualitzar el marc ideològic que l'STEPV-lv té apro-
vat (ponència de Guardamar, 1992) per adaptar-lo
a la realitat actual. Primerament, cal explicar la
situació actual d'aquest sector.

Hi ha centres totalment privats que no reben
fons públics i centres concertats. Aquests presen-
ten una tipologia variada amb uns vessants
socials diferents: cooperatives, centres de l'arque-
bisbat, centres regits per ordres religioses i cen-
tres d'iniciativa particular. A banda, aquests cen-
tres es regeixen per convenis diferents segons
siguen d'Educació Espècia!, Infantil, Primària-
Secundària, ACADE, no reglada...

Aquesta diversitat fa que les condicions laborals
dels treballadors i treballadores tinguen característi-
ques ben diverses, que es poden agrupar, però, en
els aspectes següents:

-En els centres concertats ha empitjorat la demo-
cràcia interna del centre (claustres, consells esco-
lars...), mentre que en la resta aquesta democràcia
directament no existeix.

-Les noves contractacions passen, en molts cen-
tres religiosos, pel filtre de l'acceptació de l'ideari del
centre, pertànyer a la parròquia i realitzar tasques
pastorals o ser membres de determinades organitza-
cions catòliques quan no són contractes realitzats en
frau de llei;

-Els titulars dels centres, en molts casos, fan un
continu control ideològic del professoral, coartant la
llibertat d'expressió Í de càtedra;

-A més, tenen gran marge de decisió pel que fa a
la distribució dels horaris, a la disponibilitat del pro-
fessorat, permisos, etc, a causa de la dispersió de
convenis que regeixen el sector (convenis ferrí);

-En l'àmbit sindical, hi ha moltes pressions des
de la patronal per tal que els sindicats afins obtin-
guen la major representativitat possible.

Pel que fa a l'ensenyament concertat,
l'Administració s'ha limitat a tancar els ulls en molts
casos davant d'aquesta problemàtica.

D'altra banda, els sindicats majoritaris del nostre
sector, lluny de millorar les condicions laborals dels
treballadors i treballadores, les ha empitjorat en sig-
nar el conveni actual, que desregularitza les jornades
de treball Í que deixa en mans dels titulars el fun-
cionament Í la gestió dels centres. Pel que fa a
l'STEPV, en l'ensenyament privat concertat és mino-
ritari, i es manté en unes circumstàncies molt adver-
ses.
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Davant d'aquesta realitat, i tal com es va aprovar
en la ponència de Guardamar l'any 1992, l'STEPV
"ha de buscar alternatives que permeten avançar
cap a una escola concertada entesa com a servei
públic Í que seria el primer pas de la consecució
d'una xarxa única".

Entenem que l'escola concertada hauria de ser "un
servei d'interès públic que ha d'afavorir el conjunt de
la societat perquè rep fons públics. Una escola plural,
democràtica, participativa, tolerant, arrelada al medi Í
solidària. Treballarem per aconseguir una autèntica
homologació funcional respecte als centres públics,
amb idèntics criteris quant al funcionament i gestió
dels centres i unes mateixes condicions laborals i sala-
rials dels treballadors i treballadores".

En aquest sentit, cal que el Sindicat avance en
desenvolupar accions en els àmbits següents:

a) Els interessos dels treballadors i treballadores
no poden ser confosos amb els interessos dels
empresaris o de l'Administració. El Sindicat ha de
distingir-los quan es facen declaracions.

b) El Sindicat hauria d'assumir, donada l'actual
situació, campanyes informatives encaminades a
reconèixer el dret a ía llibertat sindica!.

c) És necessària una sensibilització del Sindicat
envers els treballadora Í treballadores de l'ensenya-
ment privat.

d) El debat pública/privada-concertada no es pot
resoldre des de la confrontació. Ha de realitzar-se
tenint en compte aquells aspectes comuns o com-
partits que possibiliten una visió integradora de la
realitat educativa actual.

Per tant, l'STEPV-lv ha de tenir cura del llen-
guatge que utilitza, tant en el seu contingut com en
la seva forma. En contingut, perquè la realitat del
Sindicat abraça diverses xarxes: públic, concertat i
privat, i per tant ha.de donar resposta als interessos
dels treballadors Í treballadores d'aquestes xarxes.
En forma, per tal que els distints col·lectius se sen-
ten identificats tant amb les publicacions que s'edi-
ten com amb els lemes Í materials utilitzats en
determinades campanyes.

Mentre que totes aquestes propostes no estiguen
assumides per [es persones que formem el Sindicat,
estem deixant una bona part de! sistema educatiu
fora de la nostra acció sindical, abandonant-lo en
mans dels sindicats majoritaris propatronals, que
tenen un interès en confrontar les xarxes educatives
actuals Í per als quals en cap moment la xarxa públi-
ca és el referent del model educatiu.

Això, com a sindicat de classe i com a membres
de la Intersindical Valenciana, no ens ho podem
permetre, ja que si nosaltres no assumim la pos-
sibilitat d'avançar cap al nostre model d'escola
des de la realitat actual deixarem de banda un
gran nombre d'ensenyants que creuen en el nos-
tre model sindical, autònom i assembleari, i que
volen tenir la garantia que la seua veu serà escol-
tada en les meses de negociació amb les patro-
nals i l'Administració,

L'ensenyament concertat í la Llei de Qualitat
Que l'anomenada Llei de Qualitat (LOCE) no és el
remei als mals que pateix l'ensenyament obligatori
ja no és un secret. Gràcies al debat social que des de
les forces progressistes hem promogut, avui la
comunitat educativa ho té prou clar.

També està clar que la LOCE afavoreix els inte-
ressos econòmics dels grans centres d'èlit -concer-
tats o no- Í els ideològics de la dreta més reaccio-
nària. Però no està gens clar que aquesta llei bene-
ficie en res als treballadors i treballadores de l'en-
senyament concertat i ni tan sols als centres de
menys de dues línies, que hi són un 70% dels con-^
certats.

Una llei segregadora
Els itineraris que proposa la LOCE no són l'altema-
tiva pera resoldre els problemes d'integració de l'a-
lumnat ni per a compensar les desigualtats; tot el
contrari, es crearan centres gueto Í llocs de treball
problemàtics. Però, a més a més, la major part dels
centres concertats -un 50% d'ells són d'una i un
20% de dues línies- no tenen la infrastructura
necessària per a ofertar els itineraris proposats.
Davant açò es presenten les següents alternatives,
sense perdre de vista que la llei obliga tots els cen-
tres sostinguts amb fons públics a ofertar tots els iti-
neraris d'ESO:

a) Reduir els itineraris a ofertar: quan arribe una
promoció a 3er d'ESO, corn sols s'ofertarien un o dos
itineraris -els bons, naturalment-, el centre es que-
daria, com a molt, amb la meitat de l'alumnat. <jCom
omplir les aules per no jugar-se el concert si tota la
població que buscarà una nova .escolarització no és
l'adequada per als itineraris oferts?

b) Ofertar tots els itineraris: els centres no tenen
les infrastructures mínimes necessàries per a fer-ho
perquè la major part d'ells, quan s'adaptaren a la
LOGSE, ho feren amb les inversions mínimes i avui
no hi ha espais per tant desdoblament.

c) Pel que fa als Programes d'Iniciació
Professional, que poden començar en 3er d'ESO,
amb 15 anys, la llei no obliga a tots els centres a
ofertar-los, però caldrà recordar que els que els ofer-
ten els tindran concertats, segons contempla una
disposició transitòria de la LOCE.

Una llei que no soluciona els problemes dels
centres
Cal avançar en una atenció cada vegada més perso-
nalitzada i en la compensació de les desigualtats
socials. Aquesta compensació s'ha de fer des de l'i-
nici de l'educació amb les dotacions econòmiques
necessàries per tal de reduir el nombre d'alumnes
per grup i el nombre d'estudiants que atén el pro-
fessorat. Avui en dia als centres concertats no tenim
encara el professorat especialista en Pedagogia
Terapèutica a les nostres plantilles, i així malament
podem complir eixa funció compensadora. A més a
més, la nova llei no parla de plantilles ni de mesures
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de suport en Primària, ni tan sols té una memòria
econòmica. Ben al contrari, amb la càrrega auricu-
lar per a cada àrea que es desprèn dels projectes del
Reial Decret que fins ara coneixem, és de preveure
problemes en el manteniment d'alguns llocs de tre-
ball per la pèrdua d'hores lectives de determinades
especialitats.

Una llei que maltracta l'educació infantil
Amb la LOCE la devaluació de l'Educació Infantil
està garantida. Sense haver implantat encara el
model que la LOGSE proposava, es liquida la seua
funció educativa sense reconèixer el procés educatiu
integral que segueixen els xiquets i les xiquetes ni el
paper fonamental del professorat en aquesta etapa.
La llei no determina les condicions dels centres ni la
qualificació dels professionals, fent marxa enrere en
un procés de dignificació d'aquests centres, fona-
mentalment en el tram 0-3, que tornarà als nivells
de qualitat dels anys setanta: plantes baixes, pisets,
xalets, etc, i personal sense qualificació Í amb la
major precarietat del mercat laboral. S'atura un pro-
cés de reconversió que estava als primers estadis.

Una llei antidemocràtica i preconstitucional
Es tracta d'una llei antidemocràtica perquè acaba
amb la participació de la comunitat educativa en el
procés de gestió i control democràtic dels centres en
fer desaparèixer les poques competències que enca-
ra li quedaven als claustres i als consells escolars,
deixant tot en mans d'un equip directiu que estarà
designat directament per la titularitat del centre, en
el que ei director, fins i tot, podrà ser aliè a la plan-
tilla. .

Però també és una mancança democràtica i un
retrocés en les llibertats individuals el que, en un
estat aconfessional com el nostre i en un ense-
nyament obligatori mantingut amb fons públics,
els pares i mares, Í per tant l'alumnat, hagen
,d'acceptar-no conèixer;com fins ara- l'ideari del
centre. Aquest serà el primer pas per a obligar el
professorat a acceptar també l'ideari del centre,
és a dir, a crear uns llocs de treball finançats
públicament, però amb "discriminació positiva"
per als afins.

Aquest fet es veu reforçat per la introducció obli-
gatòria de l'assignatura Sociedad, cultura i religión
en tots els trams de l'ensenyament obligatori i en el
Batxillerat, que és la manera com l'Administració vol
resoldre unilateralment el debat sobre l'ensenya-
ment de la Religió ais centres.

Una llei que no millora les condicions laborals
del professorat
Per millorar la qualitat de l'ensenyament cal
potenciar la motivació del professorat amb millo-
res laborals: reconeixement de les tutories i fun-
cions de coordinació, reducció de la docència
directa al professorat major de 55 anys, reducció
de la precarietat laboral, adequació de les planti-

lles a les necessitats educatives, la formació inicial
ha de ser la de llicenciatura en Magisteri, cal una
formació pedagògica prèvia per a impartir
Secundària, la formació permanent ha de ser ges-
tionada democràticament i fonamentar-se en les
necessitats educatives dels centres, moltes més,
però sobretot un reconeixement social de la fun-
ció docent. Ben al contrari, la LOCE parla poc del
professorat, i quan ho fa és per a empitjorar les
condicions laborals o per mostrar una profunda
desconfiança en la labor evaluativa del mateix; si
no, i com s'explica la reintroducció de la Revàlida?

En resum, UNA LLEI NEOLIBERAL que veu l'en-
senyament no com un dels pilars bàsics d'una socie-
tat moderna i democràtica, sinó com un negoci en el
que es pot parlar de competitivitat, rendibilitat, efi-
càcia, etc. Una llei que tanca el cicle de les polítiques
conservadores a l'ensenyament i que, junt als
decrets de mínims, a la LOU Í a la Llei de la
Formació Professional, pretén acabar amb una edu-
cació igualitària, de qualitat i compensadora de les
desigualtats socials.

Hem d'aturar la tramitació de la Llei de Qualitat
i reclamar un ampli debat al voltant de les necessi-
tats reals del sistema educatiu.

Una llei que redueix els horaris de Valencià als
currículums de Primària
El currículum de Primària margina greument el
Valencià, que queda reduït a 2'5 hores setmanals, a
favor del Castellà, que augmenta a 5 hores setma-
nals. Aquest fet contradiu l'Estatut d'Autonomia i la
Llei d'Us i Ensenyament del Valencià, en tant que
deixen de banda l'equiparació horària entre el
Valencià (4 hores setmanals) Í el Castellà (4 hores
setmanals).

E! nou context LOCE no deixa la possibilitat d'a-
daptar l'horari en el ler Cicle de Primària per a des-
envolupar el Programa d'Immersió Lingüística, en el
sentit que dificulta el procés de lectoescriptura en
valencià per a l'alumnat castellanoparlant.

D'altra banda, l'article 42.1 de la LOCE estableix
que les administracions públiques "desarrollaran
programas específicos de aprendizaje" per als alum-
nes estrangers que desconeguen"la lengua y la cul-
tura espanolas", per tal de facilitar la seua integra-
ció. D'aquesta manera, es nega al valencià la capa-
citat de ser una llengua d'acollida Í d'integració dels
immigrants, en atorgar-li la competència exclusiva al
castellà.



Ponència de Formació

N.° 1 (L'Horta)
Esmena a la totalitat; constitueix, per tant, una
ponència alternativa a l'oficial.

El model de formació, a debat

Plantege una esmena per a propiciar un debat glo-
bal sobre la ponència. L'objectiu seria fer una ponèn-
cia alternativa en base a considerar que el nostre
model de formació actual és un model que ha mos-
trat la seua validesa Í eficàcia, però que convé fer
una nova anàlisi que, més enllà d'actituds de princi-
pis, ens permeta ubicar la formació en la nova reali-
tat sindical i laboral actual.

Des del meu parer, el que se'ns oferta en la pri-
mera part de la ponència és un canvi de model de
formació, ben diferent del que tenim Í ben pròxim
als models de les grans centrals sindicals, els quals
no compartisc. La segona part, referida als MRPs,
em pareix adequada.

Com a punt de partida, hem defensat que els ser-
veis públics, i la seua gestió, síguen de titularitat
pública. Si efectivament el conjunt de la societat
paga uns impostos per a tenir uns serveis, la millor
forma de garantir la qualitat d'aquests serveis per aí
conjunt de la ciutadania ha sigut defensar la seua
universalitat, demanar polítiques socials que obli-
guen els diferents governs a augmentar les dota-
cions per a les necessitats socials més importants,
així com exigir una gestió eficaç Í responsable dels
recursos. I, per descomptat, les deficiències d'a-
quests serveis no ens han dut mai a demanar un
canvi en la seua titularitat o gestió, sinó, ans al con-
trari, en exigir-lo obertament.

Pel que fa a la formació, crec que el model que
se'ns proposa, amb subtilesa es presenta quasi com
un fruit natural de la nostra evolució sindical. Els
arguments, però, no són inconsistents: la demanda
dels treballadors, l'espai sindical que deixem a les
altres organitzacions -no pas a la formació institu-
cional-, exemples de la nostra pràctica en formació
en els últims anys, el suport dels/de les participants
en els cursos que hem fet fins ara...

La formació professional integrada en tres
subsistemes
Assumint el risc de caure en obvietats, en primer lloc
haurem d'aclarir-nos conceptualment, per a fixar-
nos en el que ens interessa: d'una banda, la forma-
ció sindical; d'altra, la formació professional contí-
nua. Pariarem, al final, de la formació estrictament
sindical.

En la formació professional cal distingir:
a) La formació professional reglada, aquella que

es done en els instituts d'Educació Secundària, que
és competència de l'Administració educativa Í que té

com objectiu "capacitar per al desenvolupament
qualificat de les distintes professions".

b) La formació professional ocupadonal, fona-
mentalment dirigida als/a les aturats/es, que es
competència de l'Administració laboral i que pretén
"accions d'inserció Í reinserció laboral dels treballa-
dors/es".

c) La formació professional contínua, destinada a
treballadors/es en actiu; la impartició corre a càrrec
de les organitzacions empresarials i sindicals, i cerca
"l'adquisició i actualització permanent de competèn-
cies professionals".

La formació contínua (FC) en les administra-
cions públiques
L'FC no es pot resumir a fer uns quants cursos. S'ha
d'emmarcar en els successius "Acuerdos Nacionales
de Formación Continua para las Administradones
Públicas" (ANFCAP), signats entre Administració i
CCOO, UGT i CIG. Els seus objectius, origen, concep-
te, àmbits i tipologia guarden un paral·lelisme molt
semblant -sempre referit al seu àmbit d'aplicadó-
als "Acuerdos Nacionales de Formación Continua"
(ANFC), bipartits entre CEOE, CEPYME i les organit-
zacions sindicals esmentades, creats per a regular i
establir l'estructura tècnica i organitzativa, í respo-
nen al model de concertació social dels "Acuerdos
Tripartitos de Formación Continua", en els que s'in-
corpora el Govern, per mig del Ministerio deTrabajo
y Asuntos Sodales, és de caràcter tripartit i estableix
l'estructura jeràrquica i financera de l'FC.

Allò més significatiu és que, a partir del III
Acuerdo, del 19-12-2000, es plasmen les "bases
sobre la política de la formadón profesional".
Finalment, la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny,
de les Qualificacions i de la Formació Professional,
arreplega els pilars del II Plan Nacional de la FP i el
seu objectiu general, Í es consolida el trànsit d'una
formació continua regida per una superior oferta en
el passat a altra, actual, on la demanda és superior
a l'oferta. Es potencia l'FC, que passa a ser un dels
tres subsistemes de la formació professional i s'in-
cardina dins el Sistema Nacional de Cualificadones
y Formación Profesional.

La interpretació de P FC en l'àmbit europeu
És moneda comuna afirmar que l'FC interessa per
igual a l'empresa Í als treballadors. La Resolució del
Consell de les Comunitats Europees sobre FP
Permanent, de 15-6-89, assigna a l'FC les següents
funcions:

"1. Una función de adaptación permanente a la
evolución de las profesiones y a! contenido de los
puestos de trabajo y, por tanto, de mejora de las
competencias y cualificadones indispensables para
fortalecer la situación competitiva de las empresas y
de su personal.

2. Una función de promoción social que permita
a muchos trabajadores evitar el estancamiento en su
cualificadón profesional y mejorar su situación.
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3. Una función preventiva para anticipar las posi-
bles consecuencias negativas de la realizadón del
mercado interior y para superar las dificultades que
deben afrontar los sectores y las empresas en curso
de reestructuración econòmica o tecnològica."

La idea és que tant la "competitívidad" de l'em-
presariat com el foment de la "empleabilidad" dels
treballadors/es han d'alimentar els esforços d'arnb-
dues parts en favor de l'FC Dos factors, entre altres,
que la demanen serien:

a) La creença general que hem passat d'una "for-
mació vàlida per a tota la vida" a que la "formación
debe ser durante toda la vida", per així adaptar-nos
als canvis successius a escala econòmica Í organitza-
tíva, científica, tècnica, comunicativa i cultural, la
qual cosa constitueix un desafiament per a les
empreses i per als treballadors.

b) La inversió del treballador en la denominada
"societat del coneixement", que es defineix com la
societat que s'està creant en l'actualitat, en la que
s'han generat les tecnologies de baix cost d'emma-
gatzament i transmissió d'informació de dades.

Una interpretació crítica de l'actual model d'FC
No anem aquí, lògicament, a defensar la formació
com un dret i un deure, o a justificar els seus fona-
ments normatius, etc, per obvi. L'objectiu ara és
analitzar exclusivament alguns trets significatius del
model d'FC existent en l'Estat Í al País Valencià i fer
una transposició, potser abusiva, al model que se'ns
proposa en la ponència. D'altra banda, i indepen-
dentment dels factors crítics que s'esmenten a con-
tinuació/seria una pretensió impossible fer un juí de
valor del conjunt de l'FC, no sols per la seua com-
plexitat, sinó perquè metodològicament seria un
error, en no disposar de dades objectives.

Tanmateix, cal tenir en compte també una sèrie
de factors:

1. L'FC çstà integrada en un model de Formació
Professional que la nostra Confederació d'STEs ha
rebutjat, en solitari, front al silenci o consentiment
de les grans organitzacions sindicals. L'STEPV va
explicitar les seues crítiques, entre elles:

-Menyscaba les competències en la matèria de
les comunitats autònomes.

-Permet que les necessitats més immediates de
les empreses siguen determinants en el disseny de la
formació, independentment dels interessos forma-
tius de l'alumnat.

-Ignora deliberadament els aspectes de finança-
ment de l'FP pública.

-Accelera la privatització de la Formació
Professional pública, i permet que centres privats Í
paraprívats s'incorporen plenament al sistema edu-
catiu, amb la possibilitat de ser subvencionats direc-
tament per l'Administració, i amb la capacitat d'ex-
pedir títols de validesa acadèmica i laboral.

-Facilita la incorporació de la formació al negoci
de les empreses.

-Converteix la Formació Professional en un nego-

ci immens, en bona part a càrrec dels fons públics,
en el qual qualsevol podrà impartir, avaluar i acredi-
tar titulacions, en règim de lliure mercat.

-La possibilitat d'impartir cursos de formació pri-
vats amaga la desaparició de sectors sencers de l'ac-
tual FP reglada.

2. El fet que individualment la formació perrneta
un exercici millor de la professionalitat i un més
ràpid accés al lloc de treball no implica fer dependre
l'ocupació del sistema productiu de la formació.
L'economia té unes regles pròpies, les dels sistema
capitalista, que no programen els llocs de treball o
les millores segons la formació dels aturats/des o
dels qui estan en actiu.

3. Davant l'absència d'alternatives en el poder
que vertebren els interessos de les treballadores/rs
en un autèntic estat democràtic i social, davant unes
polítiques orientades als interessos més particulars i
egoistes, desconfie de l'actual FC, del model de la
LOCFR Desconfie del neoliberalisme. Per a cohesio-
nar l'edifici econòmic Í social, els governs han evitat
o reduït el més possible l'oposició; tothom sap que
un dels vells instruments és convertir-la en un aliat,
sempre, lògicament, que hi haga dues condicions:
que es convertisquen els "agents socials" en una ins-
titució privada Í que aquesta tinga guanys. En defi-
nitiva, entenc que el model avança en el desmante-
llament social del públic i entra en el mercat de
competitivitat per atraure clients d'una gestió prò-
pia. Aquesta dependència de l'aparell de l'Estat és
contrària i aliena ais nostres Estatuts.

4. El model europeu de formació conté larvada-
ment dues perversions que atempten, una, a la pro-
fessionalitat i, altra, moltíssim més greu, a la salut.
El fet que la formació Í actualització siga necessària
en un món en permanent canvi no comporta assu-
mir que tota la vida dels treballadors/es ha d'estar
en deute amb l'empresa, amb la productivitat, amb
la formació. No podem ideologitzar a la classe obre-
ra, assumint que estem en un món ultraexigent, en
profund Í permanent canvi professional. |A més, el
món no canvia tan de pressa per a moltes persones:
en un nou informe de l'OIT titulat "Tendendas rnun-
diales del empleo", publicat el 24 de gener del
2003, s'explica com la taxa mundial de desocupació
continua augmentant, amb un nou rècord de 180
milions a finals del 2002; com les més afectades són
les dones i, després, els joves; com el nombre de tre-
balladors pobres, o de qui sobreviuen amb un dòlar
o menys al dia, ha tornat a registrar una tendència
ascendent, abastant el nivell de 1998, que es va
situaren 550 milions.]

Cal determinar continguts bàsics de formació en
totes les professions, i negar-se a la formació "ad
infinitum". Cal concretar i limitar les demandes.
Sobretot, cal programar en el temps la formació;
entrendre-la com una capacitació, com un creixe-
ment professional, i no com una permanent amena-
ça i assignatura pendent per a poder ocupar un lloc
de treball saludablement. A més, cal parar-se Í fer
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una mirada interna al propi cos; analitzar les estruc-
tures malaltes de les nostres organitzacions; l'aug-
ment de la intensitat d'hores de dedicació, de nega-
ció d'aspectes de la vida p/ivada, per a la prepara-
ció Í formació individual. És una de les causes més
poderoses que expliquen l'estrès laboral i el"bourn-
out".

5. Cal prestar molta atenció a la responsabilitat
sindical en aquest tema.Tota institució, tota organit-
zació, tendeix a reproduir-se, a créixer, a ocupar un
espai més gran. Però la formació no sols ha de tenir
l'objectiu de fer-se més grans; qualitativament, ha
de relacionar-se el tipus de formació amb tres reali-
tats:

A) Com organització sindical tenim l'obligació de
negociar els perfils dels llocs de treball, els perfils
dels mèrits que determinaran una multitud de fac-
tors laborals (concursos, oposicions, promocions,
supressions de llocs, etc). Entre aquells ocupa un
lloc destacat la formació. Però, al mateix temps, som
en qui es diposità -junt a l'Administració i a les
empreses- la gestió de la Formació Contínua. No
hem de posar en aquesta massa interessos organit-
zatius. ^Podrien arribar a col·laborar algunes orga-
nitzacions sindicals en fer ostatges els treballadors
de les empreses o de l'Administració, demanant
cada vegada més valoració en la formació?

B) L'organització de la Formació, també de la
Contínua, implica dedicar recursos humans i mate-
rials. Es pot pensar que si l'FC és rendible per al sin-
dicat, puix no cal tenir prejudicis. D'acord, però qui-
nes tasques d'acció sindical, de formació sindical, de
comunicació amb els treballadors/es poden sacrifi-
car-se? Quin és el límit? Qui el marca? L'FC exigeix
analitzar acuradament les necessitats formatives i
avaluar-les...

C) Independentment de la nostra voluntat, del
nostre compromís en desenvolupar un sindicalisme
alternatiu..., nosaltres, les persones de l'STEPV-lv o
de la Federació, som també humans. Les prebendes
econòmiques individuals, els equips permanents vin-
culats a la formació per a sempre i les preteses
denúncies de corrupció en relació a l'FC, són cone-
gudes, almenys en parlen d'elles els treballadors/es
i la premsa.

La nostra decisió
Seria prou còmode concloure que ens hem de negar
a fer FC en l'actual marc polític. Fer un pamflet dels
nostres principis. Estendre el nostre model de no
implicació en polítiques neoliberals. Pregonar que
som tan honestos que, en prevenció d'una futura Í
fatídica corrupció de la nostra condició humana...,
ens neguem a dipositar molts interessos en el joc.
Que l'espai que anem a deixar a les altres organit-
zacions sindicals pel que fa a la formació no ens
dóna por, com es pot comprovar en les últimes elec-
cions... Puix bé, si és còmode, ja podem començar
a fer-ho.

El problema està en el moment que hi haja un

treballador o treballadora que no haja tingut les
mateixes oportunitats de formació; que l'accés a
aquesta (com"alumne"o com a "professor/a") no
haja sigut de vegades democràtic; que com a mèrits
es demanen uns topes de formació (que per
alguns/es són inabastables i per a altres els tenen
multiplicats), però altres no han sigut admesos rei-
teradament -llevat dels casos de qui ni vol ni vol-
drà formar-se-; per suposat que no estem fent
populisme ni justificant ningú.

Aquest IX Congrés té al seu abast la decisió.

Suggeriments
1. Reafirmació en el nostre model de formació, de
titularitat i gestió pública. Exigència de negociació
dels objectius, dels continguts, i temporalitzadó de
l'oferta formativa. Accés democràtic a la formació.
Control efectiu de la gestió actual. Reducció conside-
rable de les despeses de formació mitjançant la utilit-
zació de les infrastructures i personal que són treba-
lladors públics. Inversió de l'estalvi en conquerir que
la formació siga en horari laboral i en reducció de la
jornada general a 35 hores. Mètodes d'avaluació que
permeten traure alguna conclusió real, etc.

2. Estudi i comunicació amb les treballadores i
treballadors de l'actual estat de la formació, de les
necessitats formatives i de les seues propostes de
futur.

Investigació d'un model de formació públic efi-
caç, competitiu front als actuals, rendible, participa-
tiu i de qualitat. Derogació del sistema actual de for-
mació establit per la LOCFP i els ANFC, ATFC, i els
seus corresponents en l'Administració pública.

3. Transitòriament, i a pesar de les dificultats,
tenim l'obligació de participar en l'organització de
l'FC. No sols per un respecte a qui ens ha votat con-
fiant que hem d'estar on toca, sinó per oferir possi-
bilitats als col·lectius que ho necessiten, als que han
sigut exclosos de la formació i als qui desitgen for-
mació diferent, a qui vol construir un nou model de
formació, d'escola i de societat.

El Consell Nacional determinarà anualment els
efectius personals i materials que dedicarà a la
Formació Sindical Í a l'FC

4. Transitòriament, ens comprometem a complir
les següents regles de joc:

a) Dedicarem la prioritat a fer formació sindical,
no professional, internament i externa.

b) En l'oferta d'FC prioritzarem les activitats dirigi-
des als col·lectius més desfavorits i als continguts for-
matius que més necessiten els treballadors/es. La
determinació d'aquest extrem respondrà a un estudi
tècnic independent de necessitats formatives.

c) La informació dels cursos que puguem orga-
nitzar serà pública i comunicada al mateix temps a
tots els treballadors i treballadores.

d) L'accés a la formació serà democràtic (criteri).
En cas de ser major la demanda que l'oferta, s'in-
tentarà organitzar altres cursos; si no fos possible,
s'exclouran qui hagen fet un curs l'any anterior.
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e) L'accés a ser professora o professor dels cursos
es realitzarà mitjançant una selecció, cercant la
màxima qualitat de qui intervé. El barem base serà
el de l'accés a la interinitat, afegint-hi la presentació
d'un projecte del curs. Es publicarà una llista amb
els candidats i els mèrits, amb dret a una primera
reclamació. El Sindicat determinarà finalment les
persones seleccionades per a coordinar el curs o els
propers cursos semblants; en aquest sentit, el sindi-
cat es reserva la facultat de determinar la puntuació
escaient La persona que ha donat un curs, no podrà
realitzar altre fins que les persones seleccionades
que ho desitgen el donen.

f) S'investigarà el sistema d'avaluació més ade-
quat per a valorar el curs, garantint-se la confiden-
cialitat de les dades. Els resultats serviran per a
introduir les modificacions escaients.

g) El Sindicat es sotmetrà a una auditoria exter-
na anualment Í farà públics els resultats.

h) Hi haurà un equip de coordinació format,
almenys, per tres persones. El coordinador/a de l'e-
quip serà permanent sindical i romandrà en la seua
funció un màxim de dos anys; una tasca fonamental
serà formar la següent persona que coordinarà la
formació. Es dotaran d'un reglament intern, que serà
aprovat pel Secretariat i Consell Nacional.

i) Informarà adequadament del seu model de for-
mació i de la transitorietat del present.

La formació sindical
Es proposa que la formació sindical interna siga
prioritària a tota la formació que organitze ei sindi-
cat. El caràcter d'aquest no és coincident amb el de
les Escoles Sindicals, que, com planteja la ponència,
haurà de continuar.

La formació interna que plantegem tendría com
a objectiu arreplegar l'experiència sindical, sobretot
d'aquelles persones que han dedicat un o més anys
de la seua vida a ser permanents sindicals, així com
a qui ha estat compromès a alçar el nostre model de
sindicalisme en les comarques.

La tasca implica un treball tècnic i de coordinació
difícil, que demandaria un treball col·lectiu en el seu
inici.També la col·laboració voluntària de les perso-
nes directament esmentades i temps per a qui ha
desenvolupat o està desenvolupant un treball de
gran responsabilitat en el sindicat (fins i tot allibera-
ment d'algunes hores setmnals). Per tant, les impli-
cacions són importants, perquè la informació hauria
d'estar escrita o arreplegada per mitjans sonors o
auditius.

En una segona fase s'ha d'organitzar com es pro-
dueix el procés de comunicació (guies) i debat de la
formació arreplegada Í a quines persones (podrien
ser permanents nous, quadres intermedis del sindi-
cat i responsables comarcals).

N.° 2 (L'Horta)
Pag. 25, línia 58 (la) a 41(2a), la i 2a columna.
Suprimir: "Res no és neutre... Direcció General".

N.°3 (Baix Vinalopó)
Pag. 26, línia 11, esquerra. Substituir 1988 per
1998.

N.° 4 (L'Horta)
Pag. 26, línies 14 a 23, esquerra. Suprimir.
Comentari. Entenem que no tenen res a veure les
necessitats que es plantegen des de la línia 14 a la 23
amb les activitats que s'analitzen a continuació.

Les necessitats descrites s'han cobert amb els cursos
d'habilitació; en canvi, les activitats analitzades a con-
tinuació cobreixen d'altres necessitats de l'afiliació que
possiblement ens hauríem de plantejar si han de ser les
prioritàries en la formació que el nostre sindicat ha d'o-
ferir: reflexionar, escoltar, debatre, proposar, donat que
han estat molt ben valorades.

N.° 5 (L'Horta)
Pag. 28, línia 51, esquerra. Suprimir "són l'exemple
més clar".

N.° 6 (L'Horta)
Pag. 30, línies 2 a 10, esquerra. Canviar per:

-El professorat no universitari i el Pas d'Alacant, Elx
i Castelló tenen una oferta institucional suficient.

-A Sanitat, Funció Pública i el Pas de la Universitat
de València, l'oferta institucional és insuficient.

N.° 7 (L'Horta)
5. Pag. 30, línies 12 a 47, esquerra. Suprimir: "Sense
entrar en valoracions... compta més que l'experiència".

N.° 8 (L'Horta)
6. Pag. 30, línies 54 a 59, dreta. Suprimir tot el punt
2.

N.° 9 (L'Horta)
7. Pag. 31, línies 1 a 5, esquerra. Completar l'enunciat:
falta un verb que permeta entendre la primera frase.

N.° 10 (L'Horta)
8. Pag. 31, línies 7 a 9, esquerra. Completar l'enunciat:
no entenem què vol dir.

N.° 11 (L'Horta)
9. Pag. 31, línia 20, esquerra. Afegir, després de forma-
ció, "sindical". Quedaria "formació sindical comuna".

N.° 12 (L'Horta)
10. Pag. 31, línies 26 (la) a 16 (2a), la Í 2a colum-
na. Suprimir tot el punt 7 i la lletra menuda de la nota
a peu de pàgina.

N.° 13 (La Costera-La Canal de Navarrés)
Pag. 31, línies 26 Í 27 de la primera columna, i de la 1
a la 17 de la segona columna. Eliminar tot el punt 7,
és a dir, tot allò que fa referència a l'Escola de
Formació. Substituir-ho per: 7. Per portar endavant tot
això, l'Àrea de Formació Í Investigació Educativa serà
l'encarregada de:
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-gestionar els plans de formació externs i interns 1 dades han de ser necessàriament objectives; si no,
que li proposen els afiliats i afiliades mitjançant les a estaríem falsejant la realitat,
assemblees comarcals, seccions sindicals i/o col·lectius 3

de treballadors i treballadores, 4 . N.° 2 (La Safor)
-armonitzar totes les actuacions en els diferents 6 Pag. 37. Línies 41 i 42, dreta. Suprimir: "absència a",

àmbits de negociació sindical, 6 Breu explicació: si un pla s'ha d'actualitzar, vol dir que
-realitzar les gestions administratives, econòmiques -, hi ha. Per tant, o no hi ha (absència) o s'ha d'actualitzar,

i de personal que se'n deriven; Í per portar endavant B

aquestes tasques quedarà oberta la col·laboració de les e N.° 3 (L'Horta-Universitat)
comarques i/o seccions sindicals on es realitzen els cur- ,0 Pag. 37, línia 50, dreta. Addició: "A tots els laboratoris
sos. n i tallers de les universitats".

í 12

N.° 14 (La Vall d'Albaida) 13 N.° 4 (L'Horta-Universitat)
Pag. 31, línia 6, dreta. Afegir després de "que li propo- u Pag. 37, línia 54, dreta. Addició: "i els conductors de
se l'STEPV" el següent: "a petició de les assemblees ,5 les universitats",
comarcals". . . . . m

,7 N.° 5 (L'Horta-Universitat)
N.° 15 (La Vall d'Albaida) ,B Pag. 38, línia 1, esquerra. El punt e) passa a ser el punt
Pag. 31, línia 17, dreta. Afegir dos punts més que ,9 g) per l'addició de dos punts davant:
diguen: » Addició:

-La gestió dels cursos, així com l'assumpte econò- * "e) Accidents laborals en relació als tractaments fitosa-
mlc, deuran ser revisats per les assemblees comarcals. & nitaris Í la poda d'alçada dels serveis de jardineria de

-Les assemblees comarcals també avaluaran aques- 23 les universitats,
tos cursos. , 24 f) Factors de risc relacionats amb l'asèpsia. Per exem-

25 ple, als laboratoris de microbiologia, les clíniques
.° 16 (L'Horta) 26 odontològiques, escoles d'infermeria i facultats de
11. Pag. 31, línies 22 a 26, dreta. Canviar per: s? medicina de les universitats".

-Detectar les necessitats de formació internes i &
externes per poder elaborar el nostre pla de formació Í z» N.° 6 (L'Horta-Universitat)
portar les negociacions en matèria de formació amb la 30 Pag. 38, línia 47, esquerra. Substitució: "Només la
Conselleria de Cultura i Educació. * Universitat té... avaluació de Riscos Laborals." pen

32 "Només les universitats tenen creats els serveis de pre-
N.° 17 (La Costera-La Canal de Navarrés) 33 vendó, .essent la Universitat de València l'única que
Pag. 31, línia 22, dreta. Canviar el segon guió del punt M compta amb una avaluadó de riscos d'un elevat nom-
8 per: -Detectar les necessitats de formació internes i 35 bre de centres."
externes per proposar les activitats formatives 3e

escaients. v N.° 7 (La Safor)
aa Pag. 38. Línia 6, dreta. Substituir "Pengem els daus"

N.° 18 (La Costera-La Canal de Navarrés). a* per "Pengem les claus".
Pag. 31, línia 27, dreta. Afegir després del punt 8 un «>
punt 9 que diga: "9. En definitiva, el que es pretén 41 N.° 8 (La Safor)
és cobrir les necessitats de la nostra gent afiliada, 4e Pag. 38. Línia 49. Dreta. Substituir "e" per "de",
però mantenint oberta la participació, col·laboració, «
implicació, base del nostre model de sindicalisme, « N.° 9 (La Safor)
que ens diferencia de la resta de sindicats." <5 Pag. 38. Punt E), línies 51 a 53, dreta (Títol).

4e Suprimir del títol: "EL PENSAMENT FEMENÍ I ESTU-
47 DIAR".
*8 Breu explicació: Dubtem que hi haja un pensament

117 n x *• *i C - * * 49 femení-A més, en el desenvolupament del punt no es
IV. rODCnCia UC DCQUrCtat 50 paria per ares d'eixe pensament! sí deia problemà-
. ̂  i 51 tica específica,
i Salut Laboral
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ E3 N.° 10 (La Safor)

64 Pag. 39, línia 10, esquerra. Suprimir: "Començar a".

ÏT1 (La Safor) Ga N.° 11 (La Safor)
Pag. 37. Línies 33 a 35, dreta. Suprimir"de manera 87 Pag.39,línia 11,esquerra.Substituir"molts"per"els".
que, en la mesura que les dades foren objectives, 89

s'hauria d'intervenir". 50 N.° 12 (L'Horta)
Breu explicació: sí és un estudi fet amb rigor les eo Pag. 39, |ínjes 18-20.



23

Eliminar: "...i donant exemple nosaltres mateixos".
Quedaria el títol de l'apartat: "Continuar avançant
internament en la cultura preventiva".

N.° 13 (L'Horta)
Pag. 39, línies 21-24,

Eliminar des de: "...de modificar condicions econò-
miques i laborals.. ."fins a "any 2004"; i substituir per:
"...d'actualitzar la despesa per l'ús del vehicle propi
en l'activitat sindical dels permanents Í dels membres
d'òrgans sindicals en el pressupost de 2003 i continuar
fent-ho, en la mesura que siga possible, en el de
2004;".

Explicació: Els compromisos pressupostaris (els
plans són una altra cosa) s'han de fer a curt termini,
davant una realitat que ho demane, però també que
ho permeta. Per això els pressupostos són anuals.

N.° 14 (La Safor)
Pag. 39. Punt F), línies 21 a 47, esquerra.

Substituir la redacció per aquesta:
"El IX Congrés de PSTEPV-lv ratifica i valora molt

positivament la decisió del Secretariat Federal de
modificar condicions econòmiques Í laborals entre els Í
les permanents sindicals (0'21 euros/Km. en el pres-
supost de 2003, 0'25 euros/Km. any 2004; i l'estudi
per a l'establiment d'una assegurança de vida Í la
creació d'un fons per a atendre accidents d'automòbil).

Aquestes mesures s'han de considerar com un
acostament a les propostes fetes en la campanya "pen-
gem les daus?" Í en la mesura de fes disponibilitats
econòmiques s'aniran ajustant el màxim possible.

Un altre estudi a fer el més aviat possible és l'ava-
luadó de n'scos dels llocs de treball en les seus del sin-
dicat.

Així mateix, es crea l'Àrea de Salut Laboral."

N.° 15 (L'Horta)
Pag. 39, línia 23, esquerra. Suprimir: "42 Ptes./Km.
any 2004".

N.° 16 (L'Horta)
Pag. 39, línia 32, esquerra. Suprimir el paràgraf: "El IX
Congrés no sols ratifica molt positivament... més
recursos humans".

N.° 17 (L'Horta)
Pag. 39. Línies 33-36.
Eliminar tot el parèntesi.

N.° 18 (L'Horta)
Pag. 39. Línies 38-40.

Eliminar des de:".. .amb mesures.. ."fins a:"... i d'al-
tres".

N.° 19 (L'Horta)
Pag. 39. Línies 45-47.
Emininarel paràgraf, des de:"aquest avanç"... fins a:

"...portarà cua".

N.° 20 (La Safor)

Pag. 39, línia 57, esquerra: Substituir "viu" per "treba-
lla".

N.° 21 (La Safor)

Pag. 39. Línia 57. Esquerra: Suprimir: "provisional-
ment".

N.° 22 (La Safor)

Pag. 39, línia 59, esquerra: "itinerantt" per "itinerant".

N.° 23 (L'Horta-Universitat)
Pag. 39, línies 2 i 5, dreta.

Addició en la línia 2, després de "el professorat","!
el personal d'administració i serveis".

Substitució: en la línia 5, "El professorat" per "El
personal".

N.° 24 (La Safor)
Pag. 39, línies 5 a 8, dreta.
Condicionada: si la ponència no explicita per a què,
demanem la supressió del paràgraf.

N.° 25 (La Safor) .
Pag. 39, línia 7, dreta. Suprimir: "així mateix". !

N.° 26 (L'Horta-Universitat)
Pag. 39, línia 34, dreta.

Addició: després de "denúncia.", "És d'especial
importància aquest desenvolupament a les universi-
tats, considerant la formació dels estudiants formació
de futurs treballadors i treballadores".

Explicació: Per posar un exemple, a la Universitat
deValènda, dins el campus de Burjassot, l'única facul-
tat que imparteix una assignatura de Salut i Seguretat
al Laboratori és la Facultat de Químiques, Í és una
optativa de 5t curs. L'accés als llocs de treball sense
formació específica implica uns riscos evitables a tots
els nivells.

N.° 27 (La Safor)

Pag. 39. Punt I), línies 54 a 60, dreta.
Nova redacció: "L'Àrea de Salut Laboral elaborarà

o coordinarà l'elaboració de documents de síntesi í
conclusions sobre aspectes de salut laboral Í es res-
ponsabilitzarà de proporcionar informació bàsica als i
les permanents sindicals i als quadres comarcals i de
centres.

Així mateix, planificarà junt a l'Àrea de Formació la
formació bàsica necessària en salut laboral per als
anteriors col·lectius.

Els delegats i les delegades de salut laboral han de
tenir un paper rellevant en aquestes accions."

Aclariment: Aquestes tasques s'encomanen a l'Àrea
de Salut Laboral sempre que el Congrés aprove la
seua creació; en cas contrari, les hauria d'assurnir la
persona responsable de Salut Laboral".
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encara més, el Sindicat de l'Ensenyament

6, 7 i 8 de j
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