
Per una Reforma progressista
Després de la presentació de l'Avantprojecte de la LOGSE es va ini-

ciar un procés de debat i negociació en el qual les organitzacions sin-
dicals hem participat activament, tant en el Conseli Escolar de l'Estat i
el Consell General de la Formació Professional com en la Mesa Secto-
rial d'Educació. Al llarg d'aquest procés s'ha aconseguit introduir-hi mi-
llores que el Projecte presentat al Parlament Espanyol recull. En allò
que afecta el professorat els principals avanços han estat:

• Millora de l'accés del professorat interí mitjançant una valoració
global durant la fase transitòria, que dóna preferència a l'experiència
docent.

• Accés indefinit de l'actual professorat d'EGB al cicle 12-14 anys.
• Creació d'un únic Cos en Secundària.
• Mobilitat entre Cossos: augment del percentatge de reserva, re-

ducció del nombre d'anys necessaris per al canvi de Cos Í caràcter res-
tringit del sistema.

• Plans específics per a l'obtenció de llicenciatures per part dels
mestres i professors tècnics de FP que així ho desitgen.

• Jubilació anticipada Í voluntària per als majors de 60 anys.
No obstant això, hi ha una sèrie de temes en els quals no s'han acon-

seguit avanços, per la qual cosa veiem necessari cridar unitàriament el
professorat a mobilitzar-se per garantir el caràcter progressista de la re-
forma defensant la següent plataforma reivindicativa:

1. Reforma de la formació inicial cap al Cos Únic de Professorat.
• Nivell de llicenciatura per a tot el professorat des de l'educació

infantil fins el batxillerat.
• Supressió de la disposició addicional 11.2 del Projecte de LOG-

SE que estableix el nivell de diplomatura per als mestres.
2. Augment del finançament de la Reforma fins el 6% del PIB.
• Incorporació en la Llei d'aquest compromís financer com a única

forma de garantir una reforma de qualitat.
3. Per la qualitat de l'ensenyament i la millora de les condicions de

treball del professorat.
• Reducció del nombre màxim d'alumnes per aula.
• Dotació suficient de Personal Administratiu Í de Serveis.
• Serveis de suport i orientació per a tots els centres.
• Formació permanent del Professorat ert horari labori v^etiy é no

lectiu).
• Augment de les plantilles dels centres.
• Publicació immediata de la xarxa de centres escolars.
• Equiparació progressiva de la jornada lectiva i les condicions la-

borals del conjunt del professorat.
• Supressió dels mecanismes selectius del sistema educatiu.
• Oferta suficient de places gratuïtes en els dos cicles d'educació

infantil.
• Negociació de la diversificació en la Educació Secundària Obliga-

tòria, de manera que supose una oferta educativa d'igual qualitat inde-
pendentment de la ubicació dels centres.

• Participació sindical en l'adequació dels concerts a la nova
legislació.

• Equiparació del funcionament orgànic dels centres concertats
amb el dels centres públics.

• Mesures que garantesquen el lloc de treball a tot el professorat.
Per tot açò, els sindicats sotasignants insten el MEC perquè inicie

la negociació del desenvolupament i aplicació de la Llei i dels temes
que ací s'assenyalen.

Les organitzacions sindicals FETE-UGT, FE-CC OO, UCSTE i STEC
criden el professorat a participar en la JORNADA REIVINDICATIVA I DE
MOBILITZACIÓ del dia 10 de maig, consistent en la realització d'atura-
des, assemblees i aquelles mesures que en cada territori es conside-
ren oportunes, així com a debatre i pronunciar-se al respecte a través
d'assemblees, claustres, juntes de personal, comitès d'empresa i de-
legats de personal convocats a tal efecte.

Madrid, 24 d'abril del 1990

FETE-UGT FE-CC 00 STEC UCSTE

10 de maig:

Vaga a l'ensenyament

25 d'abril
«Escolta, amada meva,
si jo anara a una guerra,
lluitaria qui sap per quina ampla bandera,
però millor que fos la de la meva terra,
quatre barres de sang
l'or del cor que voleia.»

Prometença. Joan Salvat Papasseil
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Davant el 1 .er de maig
L'STE-PV, davant la data històri-

ca del 1.er de maig, fa una crida a
tots els treballadors i treballadores
de l'ensenyament del País Valencià
a participar activament en els actes
Í manifestacions que tindran lloc per
aquest motiu. Entenem aquesta

data com a reivindicativa per tal de
millorar les condicions de treball del
conjunt del moviment obrer.

Enguany, aquesta data ens ha de
fer reflexionar a tots els sindicats
progressistes sobre el caràcter uni-
tari necessari —sense exclusions—

de cara a unes mobilitzacions jus-
tes, per tal de fer canviar la LOGSE
en un sentit progressista i que
aquesta ens duga a una Escola po-
pular, participativa i compensadora
de les desigualtats socials exis-
tents. La història del moviment
obrer ho exigeix.

1.f 2, 3 de juny; UCSTE-STEC

A l'ensenyament: La forca necessària
Com ja sabeu, al darrer Congrés d'UCSTE, celebrat a Lloret de Mar en desembre del

1988, vam aprovar una resolució d'Unitat Sindical que establia els terminis per a dur enda-
vant un procés de confluència entre les forces progressistes de l'Ensenyament.

Aquest procés prioritzava, com a un primer pas amb d'altres forces progressistes, el tre-
ball sindical conjunt amb la Confederació STEC. Es tractava de posar les bases per a pos-
sibilitar la reunificació del model sindical autònom, assembleari, progressista, a l'Estat
Espanyol.

Fruit d'aquesta resolució, a l'igual que una decissió en els mateixos termes per part de
la Confederació STEC, s'ha possibilitat un treball sindical conjunt al llarg d'aquest curs per
part d'ambdues Confederacions. És conegut per part de tot el professorat el Pla d'Acció
Sindical conjunt dut aquest curs al voltant de temes com la Reforma Educativa, el profes-
sorat interí, ei Concurs de Trasllats d'EGB, les Jornades d'EE MM, la participació conjunta
en les negociacions i d'altres importants tasques.

Per altra part, a l'acabament del curs passat, Í després del Congrés de la Confederació
STEC, una delegació conjunta d'ambdues Confederacions es va reunir a Torrelavega per tal

de contrastar les ponències aprovades en els nostres respectius Congressos i situar els
punts de confluència i divergència existents.

Com a conseqüència de tot aquest treball hem arribat a l'actual procés pre-congresual,
que culminarà en la convocatòria del Congrés d'Unificació per a la primera setmana del mes
de juny (1, 2, 3 de juny a Madrid).

Ef SN de l'STE-PV vol animar a totes les afiliades i afiliats per a participar en aquest pro-
cés. Una crida que fem extensiva a totes i tots els treballadors i treballadores de
l'Ensenyament.

La importància de confluir a nivell d'Estat tot un seguit de sindicats que compartim un
mateix model és necessària en l'actual situació.

Per a l'STE-PV és un gran motiu d'alegria la pròxima convocatòria d'aquest Congrés.
Han estat molts anys, i molts esforços, els que hem dedicat a fer possible la confluència.
Estem ben segurs que una Confederació forta servirà per fer avançar la defensa dels inte-
ressos dels treballadors i de les treballadores de l'Ensenyament i del model d'Escola Pública.

Esperem la vostra participació.



2/

BENVINGUT A
ZEBRA

• ZEBRA és una societat cooperativa sense ànim de lucre dirigida al món de l'Ensenyament, a l'estil d'altres
organitzacions semblants que operen en països de la Comunitat Europea.

• ZEBRA ha nascut amb l'objectiu de fer que l'adquisició de béns i serveis, en els diversos àmbits de l'in-
terés individual i col·lectiu d'una societat moderna, siga una operació satisfactòria per als seus socis des
de tots els punts de vista.

• A preus molt favorables, ZEBRA garanteix la màxima qualitat dels productes que promocions, una puntual
i acurada assistència per adquirir-los, Í el benefici afegit, en absolut rebutjable, d'una gestió ràpida i efi-
caç que evita enutjosos tràmits Í pèrdues de temps a l'usuari. I això és així perquè ZEBRA, una societat
cooperativa basada en la solidaritat, persegueix el màxim de benefici per als seus socis, aplicant les bo-
nificacions que obté de les empreses més prestigioses en un substanciós abaratament dels costos dels
productes.

• La transparència gestora de la cooperativa, assegurada pel seu model participatiu, la igualtat de tots els
cooperativistes i la solidaritat són, doncs, els pilars dels avantatges de contractar, per mitjà de ZEBRA,
el gaudiment de multitud de béns Í serveis.

• Oe la manera més senzilla, amb una aportació mínima, sense cap compromís, qualsevol persona relacio-
nada amb l'Ensenyament pot pertànyer a ZEBRA Í beneficiar-se de seguida de les seues ofertes.

• El model i àmbit del cooperativisme de ZEBRA té ja una àmplia tradició en Europa. Així tenim, a França,
per posar dos exemples pròxims, les cooperatives CAMIF (quasi un milió de professores i professors coo-
perativistes í 40 anys d'experiència) Í MAIF (especialitzada en l'assegurança de l'automòbil amb 1.200.000
pòlisses), amb les que ZEBRA manté relacions.

ZEBRA ve a cobrir amb aquesta fórmula cooperativa un buit que existeix en el món de l'Ensenyament.

Ofertes ZEBRA sense competència
ZEBRA, en progressiva expansió, està en condicions d'oferir avui un amplíssim ventall

de béns i serveis per al món de l'Ensenyament.
Turisme: Reserva d'hotels i apartaments, viatges individuals amb descomptes, viatges

organitzats, servei de bitllets, lloguer d'autobusos, lloguer d'automòbils amb descompte,
excursions educatives i culturals, oci, esport, activitats en la natura, etc.

Promoció de cooperatives de vivendes.
Assegurances: Assegurança col·lectiva d'automòbils, assistència en carretera, assegu-

rança de viatge, plans de jubilació, assegurança col·lectiva de vida, pòlissa multirisc, pòlis-
sa sanitària, pòlissa dental, etc.

Ordinadors: Més de vint marques amb descomptes entre el 25% Í el 50%.
Màquines d'escriure. Màquines de cosir. Eines de bricolatge. Menatge. Vaixelles. Elec-

trodomèstics. Bicicletes, etc.
Llibres, discos, etc.
Tots aquests serveis i productes s'aniran oferint en diverses promocions.

Oferta ZEBRA en màquines d'escriure
(Preus amb IVA inclòs.)

OLYMPIA

Ref. MO-10 CARRERA S, carro gran (33 cm.) 32.500 ptes.
Ref. MO-20 CARRERA MD, carro gran 60.000 ptes.
Ref. MO-30 REGINA DE LUXE, carro gran 28.800 ptes.
Ref. MO-40 TRAVELLER DE LUXE, carro petit 16.500 ptes.
Ref. MO-50 OLYMPIETTE 16.200 ptes.

OLIVETTI
Ref. MO-11 ET PERSONAL 55 32.500 ptas.
Ref. MO-21 LETTERA 10 14.800 ptes.

MO-31 LETTERA 12 16.800 ptes.
MO-41 LETTERA 40 20.700 ptes.
MO-51 LETTERA 42 22.800 ptes.

Ref.
Ref.
Ref.
Ref. MO-61 STUDIO 46, carro 10 29.300 ptes.
Ref. MO-71 STUDIO 46, carro 12 32.300 ptes.

BROTHER

Ref. MO-12 AX 15 30.200 ptes.

CANON
Ref. MO-13 ES 5 27.700 ptes.

Forma de pagament: Comptat, mitjançant gir postal, xec o domiciliació bancària en el mo-
ment de la petició. Sense despeses d'enviament.
Garantia: 6 mesos.
Entrega immediata.
Informació: ZEBRA. Pça. Tirso de Molina, 5-3, 28012 Madrid. Tels. (91) 239 89
01 -02-03-04.

Entre sense cap compromís en ZEBRA
Amb l'únic objectiu de beneficiar-se en el consum, aconseguint preus competitius, totes les garanties

en els productes Í assistència, i la supressió de gestions tantes vegades molestes; sense compromís d'un
altre caràcter que la solidaritat que suposa l'associacionisme cooperatiu, sense responsabilitats pecunià-
ries, jurídiques o polítiques, vostè, professional de l'Ensenyament, pot entrar en ZEBRA mitjançant la senzi-
lla operació d'emplenar la butlleta adjunta i enviar-la a l'adreça de la cooperativa.

Sense cap compromís Í simplement per emplenar i enviar la butlleta, vostè ja comença a gaudir dels avan-
tatges de ZEBRA.

Immediatament li farem arribar el carnet de ZEBRA Í l'informarem de com pot accedir a la totalitat d a-
vantatges que aquesta cooperativa ofereix al món de l'Ensenyament.

Sí, desitge, sense cap compromís per la meua banda, rebre informació de totes les ofer-
tes Í serveis de ZEBRA, així com el carnet que em dóna dret a beneficiar-me dels avan-
tatges que comporta.

. Porta CP
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Pressupostos de la Generalitat Valenciana 199

Uns pressupostos per a la Reforma en
el País Valencià?

A hores d'ara està duent-se a terme el tràmit parlamentari per a la pos-
terior discusió i aprovació dels Pressupostos de la Generalitat Valen-
ciana per a l'any 1990. Com tothom sap, la Llei de Pressupostos és una
de les principals lleis que aproven les Corts Valencianes tots els anys,
ja que d'ella depèn, en bona mesura, que les valencianes Í valencians
puguem exercir la nostra capacitat d'autogovern. Quins pressupostos
tenim per a enguany? Ens referirem al Capítol I del Projecte de Llei de
Pressupostos Í als que pertoquen a la Conselleria de Cultura, Educació
Í Ciència.

Pel que fa al Capítol I, és ací on
s'estableix l'augment retributiu per
al personal al servei de la Generali-
tat Valenciana. I aquest augment
està fixat, per a l'any 90, en un 6%.
Augment que és insuficient. Com ha
demanat reiteradament l'STE-PV, Í
d'altres sindicats, l'augment retribu-
tiu per a l'any 90 hauria de ser del
9%. I això pel següent. Per una ban-
da, la major part dels convenis que
ja s'han signat per a determinats
col·lectius de treballadors i treballa-
dores situen l'augment retributiu al
voltant del 8'5%-9%. Per altra ban-
da, els acords de la PSP sobre el
«deute social» (la «bufanda» que co-
bràrem a la nòmina del mes de fe-
brer) sentenciaren qualsevol possi-
bilitat de recuperació de la pèrdua
de poder adquisitiu soferta en els
darrers anys, amb l'anuència d'UGT
i CC OO. Textualment: «4.8. El
Consell y los Sindicatos declaran
que con este acuerdo queda defi-
nítivamente cerrada la compensa-
cíón por desviacíones entre las in-
flaciones previstas y registradas
en los últimos anos». (Acord sobre
la PSP entre el Consell de la Gene-
ralitat Valenciana i UGT i CC OO,

pàg. 31.) Això agreujat amb el se-
güent: mentre que la resta de fun-
cionariat de ía Generalitat Valencia-
na consolidà el 3'9% en concepte
de desviació de l'IPC de l'any 89 en
les seues retribucions d'aqueix ma-
teix any, els ensenyants (que tam-
bé hem cobrat el 3'9%) només con-
solidàrem l'1'2% per a l'augment
retributiu de l'any 91, augmentant
així la discriminació retributiva que
continuem patint. I quan un Grup
Parlamentari presentà una Moció
per a que els ensenyants consolidà-
rem aquest 3'9%, aquesta va ser
desestimada per la Comissió
d'Ensenyament de les Corts Valen-
cianes. Per tant, des d'ací tornem a
demanar un augment retributiu per
al personal al servei de la Generali-
tat Valenciana del 9% per a en-
guany, la qual cosa estaria més que
justificada per als ensenyants.

Quant als Pressupostos de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, el que primer destaca és
que es tracta de la Conselleria, des-
prés de la d'Agricultura i Pesca, que
menys augmenta percentualment
respecte l'any 89 (només el 17'3%,
i si tenim en compte la inflació pre-

vista per a enguany, aquest aug-
ment se situaria al voltant d'un
11%). Per tant, cal qualificar els
Pressupostos d'aquesta Conselle-
ria de restrictius. Els Pressupostos
en Educació haurien de ser expan-
sius, ja que cal anar creant la infras-
tructura necessària de cara a la Re-
forma del Sistema Educatiu, així
com l'augment de les dotacions per
a substitucions, professorat de su-
port, reducció de la ratio professo-
rat/alumnat/aula —conforme el que
estableix la Resolució 220/II sobre
«Adopció de mesures per a la dis-
minució de la ratio professor/alum-
ne en els centres d'EGB, BUP i For-
mació Professional, a partir del curs
90/91», aprovada per les Corts Va-
lencianes, en sessió celebrada el
28 de setembre del 1989—, amplia-
ció de l'escolarització en la xarxa
pública als xiquets i xiquetes de 3
anys, etc. Així també, per exemple,
les inversions en Ensenyaments Bà-
sics (al voltant de 2.500 milions de
ptes.) i Ensenyaments Mitjans (al
voltant de 1.500 milions de ptes.)
són insuficients per a garantir l'es-
colarització en condicions de quali-
tat, atesa la imminent implantació
de la Reforma del Sistema Educatiu
Í les mancances de l'Escola pública
al País Valencià.

Per altra banda, hi ha partides
que semblen desorbitades, sense
voler dir que això no estiga justifi-
cat, com ara per exemple els més
de 1.600 milions de ptes. per a
l'Institut Valencià de la Joventut,
(IVAJ), els 1.000 milions de ptes.

per a l'Institut Valencià d'Arts Escè-
niques, Cine i Música (IVAECM), els
1.000 milions de ptes. per a l'Insti-
tut Valencià d'Art Modern (IVAM),
els més de 2.100 milions de ptes.
per a la Direcció General d'Escorts,
els 800 milions de ptes. per al pro-
grama Música'92, eíc. No anem a
caure en la demagògia de la dreta
de dir que tot això és inútil. Però
s'ha de posar el remei per a que tot
això ho puguen gaudir les classes
populars i menys afavorides. Si no,
seran els «senyorets Í senyoretes»
de sempre, els quals s'ho poden pa-
gar, qui gaudiran d'aquests béns
culturals. I això vol dir més música
a l'Escola, i més teatre i arts plàsti-
ques, i més esport a l'Escola. Crear
la necessitat en la joventut i
ensenyar a estimar tots aquests
béns culturals. I això significa més
inversions, més dotacions per a
professorat, etc.

Altres programes amb dotació
pressupostària insuficient són el de
Promoció de la Dona Í el d'Ús del
Valencià. El pressuposí per a l'Ins-
titut Valencià de la Dona és el ma-
teix que el de l'any passat (només
n'hi ha una xicoteta variació en per-
sonal, que augmenta la dotació en-
cara que descendeix el nombre de
personal adscrit). I l'augment del
15*12%, respecte a l'any 89, per al
Gabinet d'Ús del Valencià és sim-
plement ridícul (si es té en compte
la partida Transferències Corrents:
140 milions de ptes.) si hom vol
abordar una vertadera política de

promoció social del valencià. Però
ja sabem massa quin interès té Joan
Lerma en aquest tema.

En definitiva, uns Pressupostos
per a Educació restrictius i insufi-
cients.

25 d'abril:
1.er aniversari
d'una Mesa
oblidada

La Conselleria que presideix'
aquest senyor fa ara just un any
que no convoca la Mesa Gene-
ral de la Funció Pública. I, men-
trestant, continua la discrimina-
ció de l'ensenyament.

I, mentrestant, els de sempre
no semblen tenir cap interès en
dur negociacions en els marcs
legals establerts.

Està clar, estan fent-se una le-
galitat «com qui va al sastre».

Sabeu qui és el «sastre»?
I qui posa la «tela»?

NOVETAT EDITORIAL

GRAN LAROUSSE CATALÀ
10 VOLUMS

ES PARTEIX DE L'ENCICLOPÈDIA MÉS NOVA EDITADA PER LA CASA LAROUSSE. ESTÀ
ADAPTADA AL PÚBLIC DE PARLA CATALANA, AMB LA INCLUSIÓ DE 25.000 NOVES

ENTRADES DE TEMES REFERENTS A CATALUNYA, PAÍS VALENCIÀ I LES ILLES

QUOTA DE SUBSCRIPCIÓ: 2.000 PTES. AL MES
Demani més informació enviant aquest retall a V. G., Apartat de Correus 143. 46400 CULLERA (Valencià)

NOM

ADREÇA

TELÈFON .CIUTAT CP

RESTAURANTE
PIZZERÍA

EL C E N T O L L O

Menú: 600 ptas.

Gascó Oliag, 8. Tel. 362 28 12. 46010 VALENCIÀ
Maesíro Esteban Català, 1. Tel. 361 14 47. 46010 VALENCIÀ

EH
ESCUELA HOV
AL SERVICIO DE LA EDUCACIOIM
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Per una Reforma progressista:

La lluita continua
La història de la Reforma és llarga. Ben prompte es concretarà en Llei Orgànica després que siga
aprovada al Parlament espanyol. El seu contingut marcarà el futur del Sistema Educatiu Í de la pro-
fessió docent per a molts anys. És l'hora d'analitzar les actituds individuals Í col·lectives en aquest
procés i d'assumir les responsabilitats i compromisos que calguen.

Els sectors progressistes d'en-
senyants fa anys que estem bata-
llant per una Reforma profunda que
avance en el model alternatiu d'Es-
cola Pública compensadora de de-
sigualtats. Les aportacions que du-
rant el curs 87-88 vam fer al primer
Projecte del MEC i a partir d'abril
del 89 al Llibre Blanc ja arreplega-
ven les nostres reivindicacions his-
tòriques en aqueix sentit perquè fi-
guraren en el text legal. Sempre
hem insistit en una idea bàsica,
clau, de la Reforma: només seria
possible un procés real de canvi del
sistema educatiu si es comptava
amb un professorat il·lusionat, actiu,
que ho assumís, i amb una llei amb
perspectives de futur que solucio-
nés els problemes de fons.

Tanmateix, al llarg d'aquests
anys les Administracions no han po-
sat els mitjans per generar una au-
tèntic procés d'informació i debat
dels sectors educatius.

Al document «UCSTE i STEC da-
vant la Reforma», difós a partir de
gener, arreplegàvem la nostra anà-
lisi Í les nostres alternatives i, al ma-
teix temps, plantejàvem la necessi-
tat d'un treball unitari i de clarifica-
ció entre els ensenyants Í sectors
educatius per arribar a incidir social-
ment per una Reforma progressis-
ta. Al mes de febrer, el ministre pre-
sentà l'Avantprojecte de LOGSE al
Consell Escolar de l'Estat. Després
d'una exhaustiva anàlisi, UCSTE i
STEC constatàvem que l'esmentat
Avantprojecte no contemplava les
principals reivindicacions que ha-
vien de permetre avançar cap el
projecte d'Escola Pública i la millo-
ra global de les condicions laborals.
Tampoc no existien perspectives
que el MEC i les Administracions au-
tonòmiques estiguessen disposa-
des a negociar amb els represen-
tants del sector més afectat: el pro-
fessorat. En canvi, sí que demostra-

ven interès cap a les pressions dels
sectors confessionals de l'ensenya-
ment privat.

Conscients de la importància del
moment educatiu vam fer, durant
tot el mes de març, una important
campanya de debat i mobilització
que incloïa la proposta de dos dies
de vaga amb l'objectiu de canviar la
dinàmica de desmobilització, incidir
socialment i que s'obrís una nego-
ciació seriosa abans que el Govern
espanyol aprovés l'Avantprojecte.
Sabíem que l'havíem de comprome-
tre cap a posicions progressistes
en un tema de tanta repercussió so-
cial com és l'educatiu, ja que la di-
nàmica parlamentària dificultaria
qualsevol modificació. Aquesta
campanya es va proposar a la resta
d'organitzacions sindicals progres-
sistes, sense excloure'n cap, se-
guint l'actuació que des del primer
moment UCSTE i STEC hem man-
tingut de comprometre'ns en un tre-
ball unitari per a impulsar la Refor-
ma necesària. En contra de la nos-
tra intenció, UGT i CC OO preferi-
ren presentar, pel seu compte i risc,
les esmenes en el Consell Escolar
de l'Estat i mantenir una estratègia
pròpia, tot destacant els aspectes
positius de l'Avantprojecte i sense
acceptar cap procés unitari de de-
bat i mobilització.

L'esforç realitzat per tots els
STEs va servir per a comprovar el
desassosec i la incertesa existents
entre el professorat; tot i això, la
resposta desigual a la proposta de
vaga, i la convocatòria de la Mesa
de Negociació dilluns 26 de març
van ser elements decisius per a que
els Secretariats Confederals
d'UCSTE i STEC acordassen ajor-
nar la convocatòria de vaga i amb
això afavorir millors condicions de
cara a una mobilització unitària, tot
valorant els resultats del procés de
negociació.

Tenim el convenciment que els

efectes d'aquesta campanya van
permetre que les posicions pro-
gressistes eixiren enfortides en la
negociació amb el MEC dels dies
26, 28 i 29 de març. Això va perme-
tre que es millorés l'Avantprojecte.
No obstant, l'utilització dels mitjans
de comunicació per a crear la falsa
imatge que existia un «front pro-
gressista» de suport a la LOGSE,
mitjançant una reunió amb els se-
cretaris generals d'UGT i CC OO
amb el ministre Solana, dimecres
28, va ser un clar element de con-
fusió i de menyspreu cap els repre-
sentants legítims del professorat,
quan la pròpia Mesa Sectorial d'E-
ducació estava negociant amb el
MEC. A més a més, posava en evi-
dència l'existència d'un procés an-
terior de negociacions fora del marc
legal de l'esmentada Mesa.

El Projecte aprovat pel Consell
de Ministres arreplega elements
d'avanç, fruit del treball comú.
Avanços que, tenim la seguretat,
haguessen sigut majors si s'hagués
dut a terme la pressió directa dels
sectors educatius progressistes.
Però, també és evident que el Pro-
jecte que ha iniciat el seu tràmit par-
lamentari no contempla bona part
de les nostres reivindicacions, per
les quals hem de seguir lluitant
abans no s'aprove la Llei. Hem de
fer possible que les forces políti-
ques progressistes assumesquen
un desenvolupament progressista
de la Llei.

No hi haurà prou amb una Jorna-
da Reivindicativa, de Mobilització i
de Lluita, però tindrà un sentit im-
portant en el llarg procés de la LOG-
SE, procés que ha d'anar agrupant
tots els sectors educatius progres-
sistes i amb això arribar a tota l'opi-
nió pública.

Perquè aquesta és una Llei fona-
mental i decisiva que ha d'afrontar
una realitat educativa que des de fa
anys provem de transformar.

Millores que s
negociació de

— Més contingut en l'«Exposició
de motius».

— La Memòria econòmica que
acompanya el text.

— La inclusió de la Formació
Professional en l'Ensenyament Se-
cundari.

— L'oferta de places públiques
suficients en Educació Infantil.

— Els mòduls de garantia social

'han aconseguit amb la
l'Avantprojecte

formativa per als alumnes que no
aconseguesquen el Graduat en Se-
cundària Obligatòria.

— La desaparició del Cos de Ca-
tedràtics —tot i que es mantenen
com a «condició»—.

— La modificació de la Transitò-
ria 8ena. sobre Accés -—encara que
insuficient—.

— La possibilitat que els mes-
tres accedesquen indefinidament al

cicíe 12-14.

— La modificació del sistema de
promoció pel de mobilitat en millors
condicions.

— La introducció de plans espe-
cífics per a facilitar l'obtenció de III-
cenciaturas als mestres d'EGB i
mestres de taller.

— La regulació del dret a la jubi-
lació anticipada.

Reivindicacions que s'haurien d'aconseguir
A) Reconeixement del Cos Únic

d'Ensenyants. No als tres cossos
docents. Formació inicial de Llicen-
ciatura per a tot el professorat, tot
garantint un mateix nivell de forma-
ció pedagògica i científica. S'ha de
garantir que la Formació Permanent
siga obligatòria per a tot el profes-
sorat dintre de l'horari lectiu-labo-
ral.

B) Supressió real de la doble ti-
tulació al finalitzar l'Educació Se-
cundària Obligatòria i de la Selecti-
vitat universitària. Per a no donar
lloc a l'anomenat «fracàs escolar»,
s'han de potenciar les mesures
compensadores al llarg de tot el pe-
ríode obligatori mitjançant la gene-
ralització d'equips psicopedagò-
gics, serveis de suport i d'orienta-
ció, disminució de ratio.

C) Garantir les condicions ade-
quades Í gratuïtat en tota l'Educa-
ció Infantil, així com una oferta su-
ficient de places públiques per
atendre tota la demanda sense am-
pliar els concerts als centres pri-
vats.

D) Eliminar l'Oposició com a sis-
tema d'accés, sustituínt-la per un
Concurs en el que es valore priori-
tàriament l'experiència i capacitat
en el treball docent.

E) Regular les condicions que
permeten la integració a la xarxa pú-
blica dels centres privats que ho de-
manen, garantir el control dels fons
públics i el funcionament democrà-
tic dels centres concertats.

F) Suprimir l'obligatorietat per
als centres de qualsevol matèria
confessional com exigència d'un
ensenyament científic i laic.

G) Possibilitar la modificació de
la LODE en un sentit més progres-
sista, per ampliar les competències
dels consells escolars i els meca-
nismes de participació, equiparar
els consells dels centres concer-
tats amb els dels públics i permetre
una major descentralització de la
gestió educativa.

H) Contemplar la problemàtica
diferenciada de l'Escola Rural, po-
sant-hi una especial atenció, tot im-

pulsant el seu desenvolupament in-
tegral.

I) Modificar la concepció restric-
tiva de currículum, tal i com s'arre-
plega en l'article 4.1, per una altra
de més oberta i dinàmica. No es pot
entendre com amb aqueixa concep-
ció es vulga després desenvolupar
plantejaments currículars renova-
dors.

A part de tots aquests aspectes
que hauria d'arreplegar el text de la
Llei, s'haurien d'assegurar una sè-
rie de temes si de debò es vol fer
possible una Reforma progressista
i de qualitat:

— El finançament suficient, de-
dicant un mínim del 6% del PIB per
a garantir la qualitat del sistema
educatiu: millores i creació d'infras-
tructures dels centres, reducció de
ratios, increment del professorat i
del personal administratiu i auxiliar.

— La negociació hauria de ser
de iot el desenvolupament de la Llei
Í de les condicions laborals que la
Reforma exigeix, com per exemple
la reestructuració de la jornada.

Supressió d'unitats 90-91:

Tornar a començar...

La Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència ens ha demanat consulta
per escrit sobre els «Criteris generats i normativa a utilitzar en la modi-
ficació d'unitats dels Centres Públics d'EGB, Pre-escolar i Educació Es-
pecial per al curs 1990/91». L'esmentada consulta és preceptiva en com-
pliment de la Moció sobre "Política de supressió d'unitats escolars»
aprovada pel Ple de les Corts Valencianes del 15 de novembre del 1989.
Per la seua importància, és convenient recordar el text complet de l'es-
mentada Moció:

«Abans de suprimir qualsevol uni-
tat escolar, la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència consultarà els
criteris de supressió amb la Mesa
Sindical de l'Ensenyament Í amb els
Consells Escolars Municipals, tot
recollint les recomanacions que so-
bre el tema faça el Consell Escolar
Valencià.

Aquests criteris hauran de tenir
en compte un Pla d'Escolarització
per a l'Escola Rural, consensuat
amb el conjunt de la Comunitat Edu-
cativa.»

El procés de denúncia dut a ter-
me durant l'últim trimestre del curs
passat per l'STE-PV, al que s'uniren
posteriorment altres organitza-
cions, sobre els «criteris per a l'a-
just escotar», aplicats unilateral-
ment per la Conselleria, realitzant
diverses accions de pressió, com la
Manifestació a València el mes de
juny, va servir per a que es reduirà
considerablement el nombre d'uni-
tats que la Conselleria tenia previst
suprimir i modificar. També va ser-
vir per a que el tema arribarà al Par-
lament. D'aquesta forma, s'ha creat
un important precedent per tal d'o-
bligar a l'Administració a comptar
amb els òrgans de negociació i par-
ticipació legalment establerts.

Des d'aquests òrgans, fonamen-
talment des dels Consells Escolars
Municipals, que ja haurien d'estar
en funcionament, hem d'exigir que
els mateixos assumesquen les
seues competències normatives i,
així, estudien la problemàtica con-
creta que comporta cada proposta
de supressió d'unitats escolars, te-
nint com a objectiu la defensa d'uns
criteris de millora de les condicions
e s c o l a r s i de qua l i t a t de
l'ensenyament públic. Des de
l'STE-PV pensem que resulta con-
tradictori continuar amb una polí-
tica «d'improvisació Í pegots»,
fent modificacions parcials d'uni-
tats quan no es coneix el Mapa Es-
colar de la futura xarxa de centres,
de cara a la implantació de la nova
ordenació del sistema educatiu. En-
tenem que aquesta hauria de ser la
primera planificació a dur a terme
abans de seguir modificant unitats.

I, naturalment, per a quelsevol pla-
nificació global o modificació parcial
s'haurien d'aplicar tots els criteris i
plantejaments arreplegats al Llibre
Blanc de la Reforma i a la LOGSE.
Es pot constatar, en aquest sentit,
que els «Criteris» que ens presenta
el Director General de Centres n'o-
bliden alguns importants i no con-
templen el Pla d'Escolarització per
a l'Escola Rural. Això no ens sor-
prèn, ja que la regulació de la situa-
ció de la política sobre l'Escola Ru-
ral al País Valencià segueix sent una
de les «assignatures pendents» de
la Conselleria. Regulació que ha es-
tat reclamada des de fa anys per
l'STE-PV.

És important també que en tots
els Consells Escolars Municipals i
Juntes d'Escolarització exigim el
compliment de la Resolució aprova-
da pel Ple de les Corts Valencianes
el 28 de setembre del 1989, en la
que s'insta a la Conselleria per a
que a partir del curs 90/91 es dis-
minuesca la ratio professorat/alum-
nat fins a 1/30 en EGB i 1/35 en
EE MM. No diu res sobre Pre-esco-
lar, però hauríem de lluitar per a que
es matricularà a 1/20 màxim.

La Comissió de Política Educati-
va de l'STE-PV elaborà fa uns me-
sos un interessant Informe sobre el
tema de la supressió d'unitats i
l'ajust escolar, en el que s'arreple-
guen propostes i criteris a tenir en
compte per a tots els cursos. L'es-
mentat Document, que formarà part
de l'Informe Anual del Consell Es-
colar Valencià, ha de servir d'ajuda
per a coordinar els plantejaments
en tots els Consells Escolars Muni-
cipals i Juntes d'Escolarització per
a que la modificació i/o supressió
d'unitats escolars no supose la de-
saparició d'escoles unitàries, pitjors
condicions d'escolarització o pèr-
dua de llocs de treball. És un tema
important que ha de preocupar a
tota la comunitat educativa. Estem
en temps de reformes educatives
per a millorar. Aquest ha de ser, per
tant, el primer criteri a tenir en
compte.

Secretaria de Política
Educativa de l'STE-PV
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Al voltant de la Coordinadora de Dénia
1. Els orígens

El curs 88-89 apareix marcat tant
a làmbit del PV com a la resta de
l'Estat, per la signatura a les darre-
ries del curs (PV) o a l'inici (MEC)
dels diversos acords. El balanç
d'eixos acords no és l'objecte d'a-
quest article. Sols ens interessa as-
senyalar que si bé al PV s'aconse-
guia una certa estabilitat i unes mi-
llors condicions de treball per a una
bona part del col·lectiu (fonamental-
ment tots els existents a l'EGB en
aquella època), continuava existint
tota una xarxa de qüestions pen-
dents, molt particularment les refe-
rides al tema de l'accés a la Funció
Pública Docent (FPD), que co-
mençava a aparèixer com un objec-
tiu a assolir.

Prompte, a més a més, sorgiren
d'altres problemes; d'una banda, la
redistribució horària afs EE MM
trencà la norma habitual d'incre-
ment automàtic del treball d'un any
a l'altre, i d'altra l'arbitrària imposi-
ció de la bossa de treball d'EGB de
l'any 89. Cal afegir un increment
constant del nombre d'interins, la
qual cosa tragué el problema a la
llum.

2. El naixement
Calia, doncs, buscar un marc

d'acció comú que permetrera treba-
llar unitàriament tant als sindicats
progressistes com al conjunt del
col·lectiu. La tasca no era fàcil, la
signatura o no dels acords globals
de! darrer curs apareixia com un
obstacle infranquejable.

Després d'un treball pacient per
banda de totes i tots, poc a poc, i
inicialment a nivell comarcal, les as-
semblees anaren convocant-se uni-
tàriament.

I al segon trimestre de l'any 89
s'arriba a l'acord de fer convergir
totes les assemblees comarcals en
una reunió de País, amb la finalitat
de coordinar esforços i actuacions
a la ciutat de Dénia.

3. Composició,
funcionament i
primeres
actuacions

La Coordinadora, des del seu ini-
ci, tingué un caràcter híbrid, és a
dir, mixt, a la seua composició, for-
mada per representants sindicals
(inicialment CC OO, CGT i STE-PV)
i d'altra representants d'assem-
blees comarcals.

El funcionament sempre ha estat
prou empíric; no regulat administra-
tivament, la idea era la de fer pro-
postes els sindicats í, els represen-
tants de les assemblees i, prèvia
discussió a les comarques, tornar a
Dénia, fer balanç de les discussions
i eixir amb noves propostes.

La regla d'or consistia en buscar
el consens (sempre i quan no vul-
nerarà els principis fonamentals de
cap sindicat), no arribar a votacions
sense haver esgotat totes les altres
possibilitats, Í en aqueix cas un res-
pecte escrupolós per les decisions
de la majoria (la qual cosa exigia
prèviament un ampli debat demo-
cràtic).

Cal dir que la Coordinadora asso-
lí un triple èxit: front l'Administració,
que es va veure obligada a reco-
nèixer l'existència d'un problema
fort, i que moltes vegades va per-
dre els nervis (recordeu les càrre-
gues policials d'Alacant o el desa-
llotjament de ia Conselleria a la pri-
mavera passada). I el curs darrer
aturarem l'intení de l'Administració
d'incrementar mes encara la preca-
rització del treball docent.

Front als altres sindicats, la FE-
TE-UGT es convertiria en una mena
de Guadiana de la Coordinadora (no
es sabia mai quan estaba dintre i
quan fora). La USO va començar a
aparèixer i fins i tot la CSIF apare-
gué. L'ANPE mai, adduint que no
l'havien convidat (pensaria que es
tractava d'un bateig?).

Però, sobretot, un èxit cara als
propis afectats, molt particularment
del sector més actiu i combatiu, que
veurà en la Coordinadora un instru-
ment útil per superar diferències
entre els sindicats i adreçar-se al
conjunt del col·lectiu.

4. El curs 89-90
Aprofitant la infrastructura crea-

da al llarg de l'any passat, ben
prompte s'iniciaren les activitats en-
guany. Tothom era conscient que
aquest curs esdevindria decisiu per
al futur del professorat interí. Al
marge de rependre els contactes hi
havia dues qüestions: fixar la plata-
forma reivindicativa i assolir una
proposta d'accés a la FPD comuna.

Pel que fa a la Plataforma, des-
prés d'un ampli debat, el 22-11-89
s'arribà a una redacció consensua-
da Í signada per CC OO, CGT i STE-
PV. Al mateix temps que s'anuncia-
va la voluntat de mobilitzar-se a les
darreries de gener. Respecte del
segon punt, els documents anaren
arribant, i també la postura del Mi-
nisteri, i es decideix no forçar una
definició tancada i centrar l'esforç
en combatre el sistema de concur-
sooposició considerant que no era
més que una oposició, encoberta.

Després d'una altra ronda d'as-
semblees comarcals, el 14-1-90 es
decideix donar un ultimàtum a l'Ad-
ministració i fixar un calendari de
mobilitzacions que hauria de con-
cretar-se el 7-2-90.

Mentrestant, a iniciativa de l'STE-
PV, els sindicats CC OO, CGT,
STE-PV i FETE-UGT (momentània-
ment retornada a la Coordinadora),
en una reunió a principis de gener,
decideixen: consultar-se prèvia-
ment abans d'introduir punts sus-
ceptibles d'esdevindre problemà-
tics en la Coordinadora í, al mateix
temps, reforçar la coordinadora i els
mecanismes de consens dintre d'e-
lla, concretant i donant suport a les
mobilitzacions proposades al vol-
tant del 15 de febrer.

5. El trencament
Després de la tercera ronda d'as-

semblees comarcals, el 7-2-90 es
reuneix en Dénia la Coordinadora,
amb la presència defs sindicats
STE-PV, CC OO, CGT i FETE-UGT
Í delegats de les comarques i pobla-
cions següents: Castelló, Benicarló,
la Vall d'Uixó, l'Horta, la Safor,
Camp del Túria, Requena-Utiel,
Xest, la Ribera, l'Alacantí, les Mari-
nes Alta i Baixa, la Vega Baixa, Elx
i Elda.

Després d'un ampli i tens debat,
eixí guanyadora la proposta defen-
sada per la FETE-UGT de convocar
vaga el dia 14 de febrer per tal de
forçar el començament de negocia-
cions Í valorar aqueix dia l'oportuni-
tat de confluir en una vaga estatal
el dia 20.

CC OO es desmarcà de la deci-
sió de la Coordinadora, adduint la
necessitat del caràcter estatal de la
convocatòria i avaníposant la seua
decisió de la convocatòria i avaní-
posant la seua decisió particular (i
això és el nou).

La sorpresa de tots els assis-
tents és gran, i es produeix una cer-
ta paralització, i la Coordinadora es
tanca per primera vegada sense re-
dactar un comunitat signat per tots.

Al dia següent es produeix una
reunió de tots els sindicats en Va-
lència, on CC OO es reafirma en la
seua postura i la FETE es desdiu de
la decisió de la Coordinadora —pro-

posada per ells mateixos 24 hores
abans!— i la CGT manté una posi-
ció ambigua.

Sols l'STE-PV decideix assumir la
decisió de la Coordinadora í mante-
nir la vaga del dia 14-F, volcant tota
la seua força organitzada i tota la
il·lusió militant en la mateixa.

La vaga és un èxit, tant pel nom-
bre de participants, gent que acu-
deix a les concentracions, com per
l'assoliment del seu objectiu bàsic,
la convocatòria d'una mesa secto-
rial pel dia 20.

La Coordinadora es torna a reu-
nir el dia 14-F (de nou amb la pre-
sència de l'STE-PV, CC OO, FETE-
UGT, CGT i USO, i després de va-
lorar positivament la vaga tres sin-
dicats (CGT, STE-PV i USO) i la ma-
joria dels delegats convoquen no-
ves vagues els dies 20 i 21. (El dia
següent s'afegiran CC OO i UGT.)
Aquests {CC OO i UGT) argumen-
ten que el caràcter de les mobilitza-
cions ha de ser [exclusivament au-
tonòmic!

L'oferta inicial de la Conselleria
fou unànimement considerada insa-
tisfactòria, però la Coordinadora es-
tava ja ferida i no va ser possible ar-
ticular una resposta unitària con-
tundent.

Aparegueren per part de CC OO
i UGT tota una sèrie de crítiques de
fons a la Coordinadora (moltes d'e-
lles contradictòries entre sí, com
per exemple denunciar un suposat
caràcter jantisindícal! de la Coordi-
nadora Í al mateix temps assegurar
que tots els militants de la coordi-
nadora estaven afiliats a sindicats,
el que suposadament la faria in-
necessària).

El que pretenien era deslegitimar-
la per tenir les mans lliures per arri-
bar a acords amb la Conselleria
(acords que ja en eixes dates havien
decidit signar en el marc del desen-
volupament de la PSP) al marge dels
organismes unitaris comuns.

Així, el 14-M, en contra de la vo-
luntat manifesta de tots els repre-
sentants de les assemblees comar-
cals, fan pública la decisió de sig-
nar la darrera oferta de la Con-
selleria.

Una valoració més sindical la tro-
bareu en un article al marge, però
el que és obvi és que no era el mi-
llor acord possible, que amb una vo-
luntat de fer-li front a l'Administra-
ció hagueren aconseguit almenys el
que altres nacionalitats ja tenien
(Canàries).

Per acabar, dues reflexions: És
un error gravíssim haver desfet l'or-
ganisme unitari que, amb molts sa-
crificis, tots havien creat. La via
dels pactes per dalt s'ha demostrat
que. més enllà de l'aconseguiment
d'algunes almoines, no és útil per
aconseguir les millores que ens ca-
len, i que eixa via és, precisament,
la que condueix a l'antisindicalisme
í a la passivitat.

Cal fer un esforç per, de nou, re-
composar la unitat de totes Í tots els
ensenyants progressistes encapça-
lant-la, Í a hores d'ara l'únic instru-
ment que s'ha demostrat útil en
aquest sentit és la Coordinadora de
Dénia. Potenciar-la, a les assem-
blees comarcals que li són inhe-
rents, i treballar des d'ella per re-
composar una unitat sindical que
ens servesca per lluitar i aconseguir
la plena estabilitat al treball, amb
unes condicions dignes i que garan-
tesquen l'accés a la Funció Pública
Docent per a tot el col·lectiu, cons-
titueix, avui com sempre, un objec-
tiu irrenunciable de l'STE-PV.

L'STE-PV reclama judicialment
el pagament de triennis al
professorat interí

El proppassat 1 de març, l'STE-
PV presentà a la Sala del Conten-
ciós-Adrninistraíiu del Tribunal
Superior de Justícia de la Comu-
nidad Valenciana un Recurs Con-
tenctós-Administratiu per a recla-
mar el pagament de triennis per al
professorat interí del País Valen-
cià. Aquest Recurs és fruit d'un al-
tre que anteriorment havia presen-
tat l'STE-PV davant la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència per
a que s'acabarà aquesta discrimi-
nació amb el professorat interí, i
que la Conselleria no s'ha dignat
a contestar. La discriminació retri-
butiva, quant a triennis, que pateix
el professorat interí és contrària a
dret. Així, segons l'article 52, punt
5, de la Llei 10/85, de 31 de ju-
liol, de la Funció Pública Valencia-
na, «la quantia de les retribucions
del funcionari interí, serà la ma-
teixa que per als funcionaris del
mateix grup, a igual lloc de treball
i antiguitat». Per tant, la igualtat re-

tríbutiva, a més a més d'anar apa-
rellada al lloc de treball, també ho
està a la antiguitat. I aquesta es
tradueix retributivament en el co-
brament de triennis.

Així doncs, des de l'STE-PV
continuem en la defensa dels
drets laborals i salarials del pro-
fessorat interí, tant des del front
jurídic com des de la pressió i mo-
bilització per a aconseguir la igual-
tat laboral amb la resta de profes-
sorat funcionari, Í per a aconse-
guir l'estabilitat laboral indefinida i
l'accés a la funció pública als tres
anys d'interinatge. Tenint els ob-
jectius clars i la força per a lluitar
ho aconseguirem. I no amb acords
amb la Conselleria que desvirtuen
i traïxen les reivindicacions del
col·lectiu de professorat interí:
ESTABILITAT INDEFINIDA. AC-
CÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA PER
CONCURS ALS TRES ANYS D'IN-
TERINATGE.

Profesorado interino

£Los únicos acuerdos
posibles?

Hay quien dlce que el reciente
acuerdo sobre el profesorado inte-
rino es el mejor posible.

El STE-PV, y concretamente en
el tema del profesorado interino, se
ha caracterizado por combinar la
movilización y la negociación para
obtener en cada momento los ma-
yores logros para los trabajadores.
Lo demostramos, a diferencia de
otros, cuando se firmo el acuerdo
de mayo del 87 y de mayo del 88.
Acuerdos que hicieron avanzar,
como demuestra el paso del tiem-
po, las condiciones de trabajo del
sector mas desfavorecido de la En-
seiïanza Pública.

Durante el curso pasado, y el ac-
tual, este profesorado ha librado
una dura batalla centrada en tres
puntos: avanzar en un acceso jus-
to, no admitir diferenciaciones en-
tre unos colectivos y otros, y mejo-
rar las condiciones de írabajo. Com-
parando las reivindicaciones y lo fir-
mado hemos de denunciar que es-
tos no son los mejores acuerdos po-
sibles. Pueden serio para aquelles
que se han negado a impulsar la lu-
cha de los trabajadores, para aque-
llos que han incumplido acuerdos
públicos de trabajo unitario, para
aquellos que saben de interínos
solo por referència, para los que, en
definitiva, se han negado a funda-
mentar la negociación en la fuerza
de los trabajadores que estaban en
lucha. Nunca, con tan poco esfuer-
zo, sonaron firmar tanto.

No son los únicos acuerdos posi-
bles para los que han dedicado tan-
tas horas a reunirse en las comar-
cas, para los que han recorrido tan-
tos kilómetros para coordinarse en
Dénia. Para los que han luchado a
lo largo de todo el curso.

Por eso estos trabajadores vota-
ron que no. Por eso el STE-PV ha
respetado su decisión, y la ha apo-
yado.

Los acuerdos de Canarias, que
reproducimos en extracto, demues-
tran que sí era posible llegar mas le-
jos. Que era posible encontrar so-
luciones a muchos de los problemas
que hoy angustian, como las bajas
por enfermedad o maternidad, a mu-
chos profesores y profesoras. Però
para eso había, como en Canarias,
que haber apoyado la lucha, haber
basado en ella la negociación. Y eso
no ha ocurrido con un sector del
movimienío sindical.

Los avances que se han produci-
do en el documento firmado. aue

son significatives, son patrimonio
de todas y todos aquellos que han
luchado por hacerlos posibles. Por
ello, hoy, no podemos aceptar que
se conviertan en patrimonio de
aquellos que han hecho bien poco
por conseguirlos, y menos por me-
jorarlos. A ellos no les pertenece.

Las condiciones de
trabajo en el acuerdo de
Canarias

5. Los profesores interinos po-
dran acogerse a las siguientes si-
tuaciones:

a) Permanecer en su número de
orden, dentro de la lista correspon-
diente, cuando cesen para cumplir
el servicio militar o la prestación so-
cial sustitutoria.

b) Solicitar licencía por estudiós
sin retribuciones o por cuídado de
un hijo menor de tres anos, durante
un curso escolar, así como permi-
sos no remunerades por un período
inferior, en las condiciones que se
determinen.

c) Participar en las convocato-
rias de adscripción por motivos de
salud o restringir su àmbito de pres-
tación de servicios por dicho moti-
vo, en las condiciones que se fijen.

d) Acceder a las actividades de
perfeccionamiento del profesorado
organizadas por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.

e) Recuperar el importe de los
billetes por traslado a una isla dis-
tinta a la de su residència para los
nombramientos por un período infe-
rior a un mes.

f) Realizar sustituciones volan-
íes por zonas, en un número ade-
cuado, para EGB, o por islas, en el
caso de EE MM, siempre que se de-
muestre su operatívldad mediante
el estudio pertinente.

g) Modificar periódicamente su
petición de àmbito de prestación de
servicios a través de la correspon-
diente convocatòria, confirmando
su continuidad en las listas de for-
ma voluntària.

h) Mantener el destino adjudica-
do, en caso de enfermar, según las
condiciones que se establezcan.

i) Obtener nombramiento de in-
terino mientras se encuentren en la
situación de baja maternal.

j) Ser nombrados profesores in-
terinos en acto publico, en el caso
de EGB, llevàndose a cabo los de
EE MM con el correspondiente con-
trol sindical.
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Els problemes de l'Educació Física
L'Educació Física, com assignatura que forma part dels plans d'estudis
de BUP, FP, hauria de rebre el mateix tractament que reben la resta d'as-
signatures. Però la seua història més recent ho impedeix.
Aquesta assignatura, que entenem com una part més però important de
l'educació global de les nostres alumnes i dels nostres alumnes, no ha
de ser oblidada en unes Jornades de reflexió sobre l'ensenyament.

Hauríem de distingir diversos ni-
vells d'anàlisi de la seua proble-
màtica:

1. Nivell de Formació del Pro-
fessorat.

2. Nivell de tractament de l'as-
signatura.

3. Problema de dotació als cen-
tres. Solucions transitòries:

— De l'Administració.
— Les nostres propostes.

1. Nivell de Formació
del Professorat

En aquest apartat hauríem de dis-
tingir la situació als diferents nivells
educatius:

— EGB: No existeix actualment
l'Especialitat d'Educació Física a
les Escoles Universitàries de For-
mació del Professorat d'EGB del
País Valencià. Per tant, sense esco-
les que formen els formadors no hi
ha formadors. A d'altres llocs de
l'Estat, per exemple León, aquesta
especialitat j'a s'ha creat i està di-
rectament relacionada amb l'INEF.

— BUP, FP: Existeix des de fa
poc l'Institut Valencià d'Educació
Física (IVEF). Si bé la creació d'a-
quest Institut ha de ser ben rebuda,
no ho pot ser, de cap de les mane-
res, el seu funcionament. L'IVEFté
tota classe de problemes, que van
des de problemes de professorat,
passant per problemes d'instal-la-
cions i acabant per problemes d'ad-
missió d'alumnes.

L'expectativa creada amb la po-
sada en funcionament de l'IVEF en-
tre l'alumnat ha estat molt impor-
tant. A les proves específiques
d'admissió que ha fet cada any l'I-
VEF s'han presentat al voltant de
700 persones per a 80 places,
aproximadament. Aquest nombre
de gent que no ha tingut plaça és
més que suficient tant per a cobrir
moltes més places a l'IVEF —cosa
que solucionaria molts problemes
de l'assignatura— com per a ence-
tar l'especialitat d'EF a l'Escola de
Magisteri.

De cap de les maneres entenem
com un Institut de nova creació neix
amb aquests plantejaments, quan
resulta que hi ha una necessitat ur-
gent de dotació de professorat d'E-

ducació Física als centres educa-
tius, i una demanda per part dels i
de les estudiants.

2. Nivell de tracta-
ment de l'Assigna-
tura

El professorat que imparteix
aquesta assignatura té greus pro-
blemes de funcionament. Per exem-
ple, el problema de les instal·la-
cions. Aquestes són, en general, in-
suficients, de poca qualitat, cosa
que no permet el correcte desenvo-
lupament de l'assignatura. Les ins-
tal·lacions cobertes, les més impor-
tants per a la docència, solen ser xi-
cotetes i mal equipades, quan no
són inexistents. De fet, la major part
d'instal·lacions no compleixen les
normes que s'han establert des de
la pròpia Conselleria o des def Mi-
nisteri.

Amb aquesta situació no només
es dificulta la docència, sinó que a
més a més s'entrebanca qualsevol
activitat extracurricular, que seria
realment on es podria crear un hà-
bit entre l'alumnat de cara a l'acti-
vitat físico-esportiva.

Més qüestions: la nostra és una
assignatura de 2 sessions setma-
nals només en BUP, «optativa» en
COU i no inclosa als estudis noc-
turns. Com si l'Educació Física, en
definitiva part de l'Educació Inte-
gral, fos cosa d'uns pocs i durant
un temps. Les nostres classes, en
teoria de 60 minuts, no ho són mai
perquè una part de la classe s'ha de
deixar per a que l'alumnat es canvie
i es dutxe, tot procurant no crear
problemes amb la resta de pro-
fessorat.

Al voltant d'aquests Í d'altres
molts temes que no tenim temps
material per a plantejar, voldríem fer
algunes demandes concretes que
entenem que s'haurien d'incloure a
la Circular n.° 1 de principi de curs:

— Respecte els horaris de l'as-
signatura: mai després d'una men-
jada forta (dinar).

— No coincidència de dos pro-
fessores/professors a la mateixa
hora en les mateixes instal·lacions.

— Que fos preceptiu el reco-
neixement mèdic per a tot l'alumnat

abans de començar el curs escolar
i controlat pel Consell Escolar de
Centre.

També, entenem que s'hauria de
forçar el no admetre dues sessions
seguides en dies consecutius, cosa
actualment «recomanada» a la Cir-
cular, però que en definitiva queda
a voluntat de la Inspecció.

En aquesta línia de reivindica-
cions puntuals i a curt termini, de-
manaríem una revisió de la Llei que
regula l'Exempció en el cas de la
nostra assignatura, llei que és de
l'any 61 i que ara mateix està des-
fasada pels nous plantejaments do-
cents.

Tanmateix som conscients que
tots aquests problemes són, a un ni-
vell general, compartits per tot l'en-
senyament; són problemes de mala
planificació, de falta de recursos i
de poc d'interès per part de l'Admi-
nistració de que l'ensenyament pú-
blic siga un ensenyament de qua-
litat.

3. Problema de la do-
tació als centres

La major part de centres de BUP
i d'FP tenen falta de professorat
qualificat de l'Assignatura. Això pro-
dueix situacions dístorsionadores a
nivell educatiu: alumnes que, per
exemple en 1.Br, van estar exempts
de l'assignatura per falta de profes-
sorat i que en 2on. s'hi reincorpo-
ren, però han perdut un curs.

Una de les solucions que arbitrà
l'Administració ha creat més proble-
mes dels que ha solucionat. Ens re-
ferim a l'actuació amb els «habili-
tats»; aquesta gent ha entrat per la
porta falsa a la funció docent, i el
que ens sembla pitjor, ha passat per
davant de les companyes i dels
companys que havien aprovat les
oposicions.

Una altra de les solucions transi-
tòries a EGB ha estat el reciclatge
d'una sèrie de professorat. Aquests
cursos, no és que ens semblen ma-
lament, el que creiem és que no so-
luciona el problema ni l'aborda amb
visió de futur. L'única solució és la
creació de l'Especialitat d'Educació
Física a l'Escola de Formació del
Professorat.

Finalment, si bé a curt termini
s'haurien d'estudiar solucions per al
problema de la dotació als centres,
a llarg termini l'única solució és
l'ampliació dels recursos econò-
mics, humans i d'infrastructura de
l'IVEF.

Formació Professional d'Altea: la
renúncia està servida

Ja coneixeu el dur procés supor-
tat pel centre d'FP d'Altea en
aquests darrers anys. La comunitat
educativa du molt de temps inten-
tant aconseguir el nomenament
com Institut del centre, abandonant
el de Secció depenent de l'IFP de
la Vila Joiosa, i intentant que es
construesca un nou centre on pu-
guen donar-se classes dignament
superant l'actual situació —estan
provisionalment en un centre d'EGB
habilitat per a tal efecte— i la que
han suportat en dependències inha-
bitables Í inconnexes.

En aquest sentit, són elogiables
les múltiples gestions del Claustre,
Direcció i Regidoria d'Educació,
que, per altra banda, continuen al
no haver aconseguit encara ni una
cosa ni l'altra.

Però, un nou problema s'ha pre-
sentat: l'Administració educativa,
emparada en l'argument legalista
que el centre és Secció i no Insti-
tut, no vol reconèixer legalment les
funcions que des del principi de
curs estan desenvolupant en l'equip
de direcció els càrrecs de cap d'es-

tudis, secretari i vice-director.
L'Administració hauria d'adoptar

mesures urgents per al nomena-
ment del centre com a Institut i per
agilitzar els tràmits de la construc-
ció del nou centre. Però, el mínim
exigible seria el nomenament ara
mateix d'aquests càrrecs. Un cen-
tre de 300 alumnes exigeix un tre-
ball en equip que ha estat assumit
pels companys d'Altea. No reco-
nèixer ni tan sols aquest treball su-
posa un greu perjudici per al centre
Í els afectats: a més de no pagar-
los ni donar-los els punts que els
pertoquen, es troben en una situa-
ció kafkiana. Desenvolupen una sè-
rie de tasques necessàries per al
centre i el màxim responsable del
funcionament del mateix, l'Adminis-
tració, ni els reconeix ni els dóna su-
port. Tampoc importa a la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència el
precedent que suposa en aquest
centre el fet que fa dos anys
aquests càrrecs estaven recone-
guts, essent com ara Secció.

Aquesta situació injusta i nefasta
ha motivat el director del mateix.

Pablo Sanjuan, a presentar la seua
renúncia als Serveis Territorials.

iCom pot l'Administració argüir
que no hi ha dotació econòmica per
pagar els càrrecs directius que
efectivament realitzen la seua tas-
ca? £És que potser és impossible
arbitrar un crèdit que potencie mí-
nimament un bon funcionament del
Centre? 6Què pensa l'Administració
del professorat?

El Claustre de Professorat, la Di-
recció i la Regidoria segueixen llui-
tant per avançar en les reivindica-
cions globals.

El Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià vol
explicitar, una vegada més, el seu
suport a tots els col·lectius de la Co-
munitat Educativa d'Altea i el seu
compromís de no consentir aques-
ta situació. Així mateix, fa una serio-
sa crida a l'Administració Educativa
per a que resolga ja aquesta situa-
ció injusta, que deteriora l'Escola
Pública i genera les condicions ob-
jectives d'un empitjorament de la
qualitat de l'ensenyament.

Junta de Personal d'Alacant
Resolución, en relación con los
expedientes incoados a dos profesores

La Junta de Personal docente no universitario d'Alacant, ante el ex-
pediente incoado a dos profesores del IB, de Xàbia, por negarse a im-
partir asignaturas afines, manifiesta:

1. Su mas rotunda oposición al hecho constatado y repetido que
un elevado número de profesores de EE MM se vean obligados a im-
partir asignaturas diferentes a las que opositaron.

2. Su exigència de que dichos expedientes sean inmediatamente
sobreseídos.

3. Su repulsa ante el procedimiento utilizado por la Conselleria, que
no es otro que el acusar y expedientar a dos profesores por unas su-
puestas faltas de obediència e incumplimiento de horario, cuando en
realidad la cuestión planteada no es otra que la obligatoriedad o no de
impartir las denominadas asignaturas afines.

4. Su honda preocupación por las repercusiones negativas que la
obligación de dar a fines tiene en la calidad de la enseiïanza.

5. Que esta Junta de Personal d'Alacant se comprometé a iniciar
una fuerte campana contra las afines, pidiendo pronunciamientos a to-
dos los claustros de EE MM, en función de:

a) Que ningún profesor sea obligado a impartir afines.
b) Que las colas de horas que se generan en los diferentes semi-

narios a principio de curso, se resuelvan, ampfiando las contrataciones
de profesorado interino.

Alacant, 12 de marzo de 1990.

Oferta Pública de llocs de
treball a l'ensenyament

Ja s'ha fet l'oferta pública de
llocs de treball a l'ensenyament per
a enguany. Es convoquen 560 pla-
ces de BUP, 225 en FP (Teoria) i
22 per a FP (Pràctiques).

En el cas d'EGB s'han convocat
180 places, de les quals un 85%,
aproximadament, són d'Educació
Física.

Conflicte a
l'IBnúm.4

d'Eix
L'STE-PV dóna suport al Consell

Escolar de l'IB núm. 4 d'Elx i denun-
cia l'actuació de l'Administració.

L'STE-PV davant del conflicte
plantejat en l'IB núm. 4 d'Elx vol fer
públic:

1. El seu total suport a la deci-
sió del Consell Escolar del Centre,
que després de moltes gestions
s'ha vist obligat a prendre mesures
de pressió per aconseguir la norma-
lització dels serveis administratius
del centre, que des del proppassat
2 de gener no tenen el personal ne-
cessari. Cosa que agreuja encara
més la massificació que sofreix un
centre que està compartint les
seues instal·lacions amb un altre.

2. La seua denúncia del silenci i
inhibició manifesta en aquest i en
d'altres casos —no és un fet aïllat—
dels responsables de l'Administra-
ció educativa i de la Conselleria
d'Administració Pública, que contri-
bueixen així al deteriorament de
l'Escola Pública.

3. Manifestar la nostra voluntat
de defensar l'Escola Pública, exi-
gint els mitjans més adequats per
fer-la realitat.

TAMBÉ
TROBARÀS
A L'STE-PV

EN

LA RIBERA
C/ Sta. Teresa, 2-4

46600 Alzira
Tel. (96) 240 02 21

BAIX MAESTRAT
Avgda. de la Llibertat

4-5-19
12500 Vinaròs

Tel. (964) 45 04 92
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Benidorm: Una sentència contra la normalització lingüística

No la compartim
«Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble.»

Vicent Andrés Estellés

D'ençà que es promulgà la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià («DOGV» de
1*1-12-83) (des d'ara LUEV), el poble valencià comptava amb el primer desplegament legislatiu de l'Estatut
d'Autonomia en matèria lingüística. Però si, com cert «pessimisme jurídic» afirma, tota llei naix morta, la LUEV
nasqué doblement morta, com ho vénen a provar els set anys de la seua existència: a la Generalitat Valen-
ciana no se sap què fer amb ella. Això és, la LUEV fou aprovada per les Corts Valencianes, a Alacant, el 18
de novembre del 1983. Però el seu procés de gestació ja es trobava viciat per l'intent que aquesta Llei vin-
gués a tancar el conflicte virulent que traspassà tota la transició democràtica i que ha perdurat fins fa pocs
anys: el conflicte de la qüestió de noms i de símbols, alentat per la dreta més reaccionària í el «búnquer barra-
queta». Com més tard s'ha vist, aquests sectors representaven de manera inequívoca l'espanyolisme servil
i la repressió històrica contra el català. I en la sessió en què fou aprovada la LUEV, el partit en què militen
Rosendo Naseiro i Àngel Sanchis Perales s'abstingué.
Que la LUEV nasqué morta Í que no se sap què fer amb ella ho prova, com hem dit abans, la sèrie d'Ordres
promulgades per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en les quals es dóna «un pas endavant» per
al desplegament de la LUEV i «dos enrera», Í tots els conflictes que ha generat, com el tema al qual anem a
referir-nos. (Qui vulga aprofundir en l'anàlisi de la LUEV pot consultar l'estudi de Vicent Pitarch: Reflexió crí-
tica sobre la Llei d'Us i Ensenyament del Valencià?)

L'ensenyament en
valencià a
Benidorm: com
sorgeix el conflicte

«tots els ciutadans tenen el dret
a expressar-se en valencià en qual-
sevol reunió, així com a desplegar
en valencià llurs activitats profes-
sionals, mercantils, laborals, sindi-
cals, polítiques, religioses, recreati-
ves i artístiques.»

Art. 17. LUEV

D'acord amb la Circular Número
1 per al curs 88/89, que estableix
la possibilitat de fer ensenyament
en valencià fora de les «línies en va-
lencià», un grup de professorat de
l'IB Pere M.a Orts i Bosch, de Be-
nidorm, va decidir, dintre dels ter-
minis reglamentaris establerts per
l'esmentada Circular, impartir les
seues classes en valencià fora de la
«línia». Aquesta decisió va ser noti-
ficada a la direcció del centre per
escrit Í va ser exposada al tauler
d'anuncis del centre, per a coneixe-
ment general.

Les reclamacions d'alguns alum-
nes, que no vo l i en rebre
l'ensenyament d'algunes assignatu-
res en valencià, foren presentades
totes fora de termini. Malgrat això,
es van atendre oferint a aquest
alumnat el canvi de grup o de torn,
la qual cosa rebutjaren. L'únic pro-
blema es presentava al COU, on
l'organització del centre no perme-
tia atendre les sol·licituds d'aquest
alumnat.

La direcció del centre va seguir
en tot moment allò que disposa la
Circular d'inici de curs: notificar-ho
als Serveis Territorials d'Educació.
Al mateix temps es mantingueren
entrevistes amb els Inspectors i el
Coordinador de l'Ensenyament en
Valencià. Finalment, s'envià un ofi-
ci demanant la solució al problema.

El tema va anar complicant-se
amb la intervenció de la premsa,
que va donar més importància a es-
crits anònims que a la informació del
propi centre. A més a més, l'APA va
iniciar els tràmits per a interposar
un recurs contra l'ensenyament en
valencià, no només de matemàti-
ques de COU, sinó també de mate-
màtiques de 3.8r, 1 .er, física Í quími-
ca i llatí. El recurs estava signat per
uns 80 alumnes dels cursos es-
mentats.

Per la seua banda, i en un intent
de concòrdia, el centre va promou-
re reunions de la professora de ma-
temàtiques de COU amb l'alumnat.
Com a conseqüència d'aquestes
s'arribà a una situació satisfactòria
per a ambdues parts, consistent en
continuar amb el llibre de l'assigna-
tura en castellà, les explicacions en

valencià i aclarint els dubtes de l'ex-
plicació en castellà. L'alumnat po-
dria expressar-se en qualsevol mo-
ment, oralment i per escrit, en qual-
sevol de les dues llengües oficials
al País Valencià, cosa que mai havia
estat posat en qüestió.

D'aquesta manera, el problema
semblava resolt. En aqueixos mo-
ments no sorgiren problemes amb
cap altre professor o professora
que fes l'ensenyament en valencià.
Posteriorment vingueren les elec-
cions al Consell Escolar. El presi-
dent de l'APA, regidor a l'Ajunta-
ment de Benidorm pel CDS, inicià la
seua campanya per a elegir repre-
sentants de pares i mares al Con-
sell Escolar presentant com a pro-
blema fonamental a resoldre a l'Ins-
titut la supressió de l'ensenyament
en valencià. Triomfà una candidatu-
ra de l'APA vísceralment oposada a
l'ús del valencià a l'ensenyament, i
així ho va demostrar en la primera
reunió del nou Consell Escolar.
Aquests pares volien que el Consell
aturarà tot l'ensenyament en valen-
cià fora de la «línia», cosa que evi-
dentment no poden fer. Aleshores,
reaccionaren amenaçant amb la no
col·laboració de l'APA i una agressi-
vitat verbal poc usual.

Pocs dies més tard, després d'al-
gunes reunions amb l'APA, l'alum-
nat deixà d'entrar a classe, no sola-
ment de matemàtiques, sinó també
de física i química i llatí. En aquesta
segona etapa, el blanc era el pro-
fessor de llatí. Aquest es va reunir
amb l'alumnat en presència del di-
rector del centre i del cap d'estu-
dis. Es va arribar a l'acord de con-
tinuar amb el llibre en castellà, re-
passar la matèria anteriorment expli-
cada, aclarir els dubtes en castellà
i possibilitat per a l'alumnat d'em-
prar, oralment i per escrit, qualse-

vol de les dues llengües oficials al
País Valencià. L'alumnat condicionà
l'acompliment d'aquest acord al vist
Í plau de l'APA. Com que aquesta
no el va donar, continuaren amb la
seua actitud de no entrar a classe,
sense cap comunicació a la direc-
ció del centre i trencant el procés
de diàleg.

La premsa tornà a incidir en el
tema una altra vegada, la qual cosa
motivà la visita de l'Inspector Cap
d'Alacant al centre, el qual va afir-
mar que el professorat estava dins
la normativa vigent i que, per tant,
rebrien el suport de l'Administració
en cas que els pares anaren a la via
judicial.

La resolució dels
Serveis Territorials
d'Educació
d'Alacant

No hi ha cap dubte que una legis-
lació marc com la LUEV i les ordres
que la despleguen són insuficients
per a resoldre el conflicte de drets
que es plantegen en casos com
aquest. Si a això afegim l'escassa
voluntat política del Consell de la
Generalitat Valenciana í la «passivi-
tat calculada» de l'Administració a
l'hora d'afrontar la normalització lin-
güística i resoldre els problemes
que suscite, ja ho tenim tot. I en
aquest cas també intervingué
aqueixa «passivitat calculada».

Vaja per davant que valorem molt
positivament la valentia de la Reso-
lució que dictà l'aleshores Director
Territorial d'Educació d'Alacant i
avui Secretari General de la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència,

Antonio Godoy, encara que la solu-
ció donada al cas no era l'única i
n'hi havia d'altres menys problemà-
tiques. I si no era la solució més
adient, quan es dictà la Resolució el
problema ja estava força enverinat:
havien transcorregut gairebé dos
trimestres.

Únicament transcriurem la Reso-
lució dictada pel Director Territorial
d'Alacant, sense més comentari.

Por tanto, manteniendo la legali-
dad y con voluntad de apoyar y ga-
rantizar la normalización del valen-
ciano, como medida excepcional
para el curso 1988/89, y sin detri-
mento de la solución definitiva que
contemple tanto la voluntad mani-
festada de los padres como el apro-
vechamiento y racionalización de
los recursos de escolarización a ni-
vel de zona

RESUELVO:

Prímero: Que los padres, cuyos
hijos se encuentren inscritos en el
IB Pere Maria Orts i Bosch, de Be-
nidorm, que quieran mantener la so-
licitud de escolarizarlos teniendo el
castellano como lengua de ense-
nanza, puedan trasladar la inscrip-
ción a los Institutos de Altea o de la
Vila-Joiosa, el Plan de Actuación de
los cuales està de acuerdo con lo
que solicitan.

Segundo: Que los padres de los
alumnos antes citados, que así lo
decidan, soliciten inscripción a la
Dirección de los Centros anterior-
mente citados.

Tercero: Que los gastos de
transporte que por este motivo se
ocasionen sean atendidos por estos
Servicios Territoriales.

Cuarto: Que se realicen todas las
gestiones necesarias para que esta
Resolución sea eficaz.

{Aquesta sentència
és una...!

...Era el famós eslògan d'una mul-
titudinària manifestació celebrada el
20 de desembre del 1986 donant
suport a la normalització lingüística
de la Universitat de València, per
una sentència judicial contrària a
aquesta normalització.

Però la sentència que ens ocupa
és una altra. El 9 de març d'enguany
es feia pública la sentència n.° 245
del Tribunal Superior de Justícia
de la Comunidad Valenciana, Sala
del Contenciós-Administratiu, per la
qual vist per l'esmentada Sala el re-
curs contenciós-administratiu n.°
00769/89, tramés d'acord amb el
procediment especial establert en
la Llei de 26 de desembre del 1978
de Protecció Jurisdiccional dels
Drets Fonamentals de la Persona,
s'admet a tràmit l'esmentat recurs

contenciós-administratiu contra la
Resolució del Director Territorial de
la Conselleria de Cultura, Educació
i Ciència d'Alacant, de 6 de març
del 1989, i contra la desestimació
del recurs d'alçada interposat el 22
de març del 1989, els quals s'anu-
len i deixen sense efecte, decla-
rant-los contraris a dret.

Què diuen els jutges (perdó, la
sentència)? Doncs un cúmul de des-
propòsits. Anem a veure-ho. En pri-
mer lloc, com a «premissa fàctica»,
la sentència diu que al matricular-se
l'alumnat desconeixia que determi-
nades assignatures s'impartien en
valencià. Però aquest desconeixe-
ment podia ser subsanat (com ho
hem vist abans) si s'acompleixen els
terminis que indicava la Circular d'i-
nici del curs 88/89 per a que el pro-
fessorat fes pública la seua decisió
de fer l'ensenyament en valencià i
per a que l'alumnat pogués presen-
tar les reclamacions que volgués.

La sentència segueix fent un repàs
a la legislació vigent. I continua afir-
mant que no pot r e b r e
l'ensenyament en valencià qui no
coneix el valencià, encara que no
pot alegar desconeixement qui a
través de l'estudi del valencià en els
seus estudis primaris Í secundaris
ha arribat a adquirir el domini del
mateix. I en aquest punt tirem mà
de la LUEV: com diu el seu art.
19.2, «...al final dels cicles en què
es declara obligatòria la incorpora-
ció del valencià a l'ensenyament, i
qualsevol que haja estat la llengua
habitual en iniciar eis estudis, els
alumnes han d'estar capacitats per
a utilitzar, oralment i per escrit, el
valencià en igualtat amb el castellà».
Però el que ve sí que és bo. La sen-
tència diu: «Sin embargo, en et
caso presente, no aparece acredi-
tado que todos los alumnos que
recibían las clases en valenciano
eran conocedores de dicha len-
gua. Antes al contrario, parece de-
ducirse lo contrario de la masiva
acción de los padres de los alum-
nos y del hecho de no haber com-
pletado los alumnos el cicló de es-
tudio del valenciano.» Així doncs,
de la «masiva acción» dels pares
se'n dedueix el desconeixement del
valencià? Vaja argumentaciól Com
hem vist abans, i com es desprèn
d'un comunicat de premsa que féu
públic un altre grup de pares d'a-
lumnes del mateix Institut, el que
s'hi desprèn de la «masiva acción»
dels pares era l'intent de polititzar
la convivència a l'IB Pere M.B Orts
i Bosch, de Benidorm, i acabaven
afegint en l'esmentat comunicat
que «front al desig d'uns pocs pa-
res de voler un ensenyament parcial
i limitat al seu propi gust, el progra-
ma de l'Institut era correcte».

Ara, esperem que la Conselleria
haja recorregut aquesta sentència.

A pesar d'ells, el futur és nostre
«...L'oronella pot volar, gràcies a l'oposició del vent.»

Casos com el que hem estat co-
mentant, Í sentències com aques-
ta, no han d'impedir que la nostra
lluita continue. Som milers i milers
de valencianes i valencians els
qui, pas a pas, dia a dia, conti-
nuem lluitant per la defensa dels
drets lingüístics del nostre poble.
Continuarem participant i donant
suport a totes aquelles activitats
que vagen encaminades a la nor-
malització lingüística del nostre
País. Des d'ací fem una crida a tot
el professorat, als pares i mares,

a tot l'alumnat i a tota la societat
valenciana en general per a parti-
cipar en les Trobades d'Escoles
en Valencià que han començat a
celebrar-se pertot arreu del País.
I així, a través de manifestacions
públiques, els demostrarem que
no estem disposats a renunciar a
la nostra identitat, que continua-
rem demanant més escoles en va-
lencià, més ensenyament en valen-
cià, la TVV en valencià, més ús so-
cial del valencià. Perquè, a pesar
d'ells, el futur és nostre.
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Módulos de los Conciertos
En el cuadro siguiente aparecen los módulos para la ensenanza privada concertada durante el ano
1990, y su comparación con los del ano pasado:

MODULO 89 MODULO 90 % Ed. Esp. (Psíquicos)

EGB

FP-I (Ind. y Agra.)

FP-I (Servides)

FP-II (Adminlstr.)

Gaslos variables

FP-II (Otras ramas)

Otros gastos
Castos variables

BUP

P. docente
Otros gastos
Gastos variables

2.250.222
545.610
356.180

3.152.012

2 990 337
787 820
484 641

4.262.798

2.990.337
689.075
484.641

4.164.053

.... 2.986.838
692.174
530.509

4.209.521

.... 2;986.838
790.919
530.509

4.308.266

.... 2.640.615
743.885
653.507

4.038.007

2.542.859
600.171
379.723

3.522.753

3.691.522
866.602
540.617

5.098.741

3.691.522
757.982
540.617

4.990.121

3.601.070
761.391
580.960

4.943.421

3.601.070
870.011
580.960

5.052.041

3.159.263
818.274
711.930

4.689.467

13
10

6'61

1176

23'44
10
11 '55

19'61

23'44
10
11 '55

19'83

20'56
10
9'50

17'43

20'56
10
9'50

17'26

19'64
10
8'94

14'85

Otros gastos

Ed. Esp. (Físicos)

P. docente
Otros gastos
P. complementario
Gasíos variables

Ed. Esp. (Autistas)

P. docente

P. complementario
Gastos variables

Ed. Esp.-FP
(Psíq. y Aut.)

P. docente
Otros gastos
P. complementario
Gastos variables

Ed. Esp.-FP (Físicos)

Gastos variables

2 250 222
545610
982 760
356 180

4.134.772

.. 2.250.222
545.610

.. 2.100.760
356180

5.252.772

2250222
545 610

1 339 965
356180

4.491.977

2.542.859
600.171

1.081.036
379.723

4.603.789

2.542.859
600.171

2.310.836
379.723

5.833.589

2.542.859
600.171

1.473.961
379.723

4.996.714

4.860.769
866.602

1.147.399
460.170

7.334.940

4.860.769
866.602

2.768.147
460.170

8.955.688

13
10
10
6'61

11 '34

13
10
10
6'61

11 '05

13
10
10
6'61

11 '23

Els treballadors de l'Ensenyament Privat i el deute social

Continuem amb bones paraules i sense cobrar
Des de la signatura dels Acords entre les Administracions Central i Au-
tonòmica í els sindicats UGT i CC OO, que han vingut a confirmar el que
preveiem amb referència als treballadors i treballadores de
l'Ensenyament Privat (de nou, ens han tornat a marginar), estem assis-
tint al que sembla ser una campanya de «rentat de cara» per part d'a-
quests sindicats davant el col·lectiu de treballadores í treballadors de
l'Ensenyament Privat,

Per una banda, la FETE-UGT ha
endegat una campanya d'arreplega-
da de signatures reclamant el paga-
ment del «deute social» per als tre-
balladors i treballadores de Privada
(iserà que no estan d'acord amb el
que ells mateixos han signat?); el
seu líder Recuenco, en el diari Le-
vante-EMV del passat 4-3-90, s'ex-
cusava amb que «la Ensenanza Pri-
vada Concertada había quedado
fuera porque la Generalitat no te-
nia competències» (i,?).

Per altra banda, CC OO, l'altre
sindicat signant, publicà el passat
dia 3-3-90 al diari Información d'A-
lacant un article donant-li la culpa a
la resta de sindicats del sector (cu-
riosament, cap dels altres ha nego-
ciat la PSP) i fent equilibris Í bes-
canvis sobre quin és el lloc on hau-
ria de negociar-se el tema. Poste-
riorment, al Notícies Sindicals del
mes d'abril fan mil lloances sobre
els beneficis que reporta la PSP per
al nostre sector: Salari mínim inter-
professional, prestació per atur,
creació del Consell Valencià de la

Formació Professional, eliminació
de barreres arquitectòniques en les
escoles, ampliació de la xarxa de
CEPs, etc. Com podeu veure, as-
pectes tots ells que incideixen molt
directament en les nostres condi-
cions laborals i sobretot a la recu-
peració del poder adquisitiu que
hem perdut.

Totes aquestes excuses tenen
alguna cosa en comú: confondre a
les treballadores i treballadors so-
bre quins són els responsables de
la seua marginació i tirar les culpes
als demés, com si no foren ells els
que hagueren negociat la PSP. No
s'han aturat davant de res per tal de
buscar-se les excuses necessàries
que «els renten la cara».

í,Serà que no han negociat la PSP
a Madrid? Si ací no hi havia compe-
tències (Recuendo dixit), estarien
en Madrid, ino? iSerà que ells no
han participat en altres fòrums de
negociació (Conveni, analogia retri-
butiva, etc.)?

Pensem que en compte d'anar
amb excuses que justifiquen ac-

cions passades, ara, una vegada
que s'ha produït la nova discrimina-
ció, el que s'ha de fer és arribar a
un acord unitari per a desfer
l'enganyifa en l'únic fòrum que ens
resta per això: les negociacions que
sobre analogia retributiva s'han de
dur a terme durant el segon trimes-
tre d'enguany Í que arreplegaran els
increments retributius de l'any 91.

És en aquest fòrum, on tant a ni-
vell estatal com autonòmic, podrem
provar de corregir la discriminació
que s'ha produït, no només aquest
any sinó també en l'any 88.

El deute social, en aquest mo-
ment, és independent de que en el
Conveni d'aquest any ens esforcem
tots, des de la Plataforma Unitària,
en aconseguir la clàusula de revisió
salarial que ens garantesca la no
discriminació en anys posteriors.
No oblidem que el deute social és
per a corregir discriminacions pro-
duïdes en anys anteriors, perquè,
evidentment, no hi havia clàusula de
revisió salarial, però els funcionaris
tampoc la tenien i si que l'han acon-
seguida.

Esperem que, en coherència amb
les seues últimes manifestacions
públiques, que no amb anteriors ne-
gociacions, estiguen d'acord, tant
UGT com CC OO, en donar suport
a la nostra proposta.

^Nuestra homologación?
Como sabéls, el ano 87 se firmo por todos los Sindicatos el llamado

Acuerdo de Analogia Retributiva, por el cual en 1993 deberíamos cobrar
el 95% del salario de nuestros companeros de la Ensenanza Estatal. En
aquel momento cobràbamos el 96% de su salario.

Vamos a ver en què situación nos encontramos en este momento con
las subidas previstas en los Presupuestos Generales del Estado:

Retrlbuciones
Ano

1989

1990

* Incluido el 1

EGB Estatal

1.986.584

2.200.056*

EGB Concertada

1.709.946

1.932.321

Diferencia
Absoluta

276.638

267.735

Porcentaje

86'07

87'83

2 consolidable de la Deuda Social.

A estàs diferencias habría que sumaries las dos bufandas (pagas no
consolidables) cobradas por los funcionarios y personal laboral, una el ano
pasado de 25.426 pesetas, y otra este ano de 72.455 pesetas, lo cual
nos aleja aún mas de la homologación.

A la vista de estos datos hemos de conduir que nuestra homologación
no avanza, ya que a los tres anos de la firma del Acuerdo (la mitad de su
vigència) solo hemos recuperado un 1'8% de la diferencia, però mante-
niéndose la diferencia absoluta pràcticamente igual que al principio (en tor-
no a las 250.000 pesetas).

Esto ocurre porque nosotros negociamos las subidas adicionales de ho-
mologación en el segundo trimestre del ano y posteriormente no podemos
incidir en los Presupuestos Generales del Estado, ya que no hay posibili-
dad legal de ello.

A este paso, mas que homologarnos, para lo único que ha servido el
Acuerdo es para mantenernos en las mismas diferencias, ya que una vez
transcurrida la mitad del plazo nos encontramos exactamente igual que al
principio.

Convenio estatal
Como ya sabéis, a principies de

marzo conseguimos, después de
dos anos., elaborar una Plataforma
Unitària entre los Sindicatos UCS-
TE, CC OO, FETE y USO, a la que
posteriormente (en la reunión de la
Mesa del dia 27 de marzo) se ha ad-
herido también FSIE, plataforma
que por nuestra parte considera-
mos de mínímos irrenunciables y
que fue publicada en el anterior
ALL-t-OLI.

Desde la concreción de esa pla-
taforma hasta el 27 de marzo no se
reunió la Mesa de Negociación,
però sí que hubo contactos informa-
les entre la Patronal y los Sindica-
tos firmantes de la Plataforma, en
los que se produjeron algunos avan-
ces que posteriormente deberían
ser ratificades por la Mesa. Pues,
bien, en la Mesa del 27 de marzo la
contestación oficial a la Plataforma
Unitària, a la que ya se había suma-
do FSIE, no recogía ni los avances
a los que se había llegado en los
contactos anteriores. La oferta de
la Patronal fue la siguiente:

• Jornada:
— Reducción en los niveles con-

certades y preescolar integrado, a
partir de septiembre del 92, a 25
horas lectivas y 6 complementarias
{o un computo anual superior a las
250 horas complementarias, a dis-
tribuir según las necesidades del
Centro), siempre que se garantice
las actividades complementarias y
la Administración asuma el costo de
la reducción en EE MM concerta-
das.

— Niveles no concertados: nin-
gún tipo de reducción.

— PAS: ningún tipo de reduc-
ción.

• Salaries:
— Niveles concertados: lo que

establezcan los Presupuestos Ge-
nerales del Esíado.

— Niveles no concertados: Una
subida lineal igual a la establecida
para la EGB en los niveles concer-
tados (esto supone en BUP una di-
ferencia de unas 5.000 pesetas
aproximadamente con los de nive-
les concertados).

— PND: Incremento del 8%.
• Clàusula de revisión salarial:

no la aceptan porque todos tene-
mos subidas porcentualmentè muy
elevadas (i?).

• Vacaciones:
— Personal docente de niveles

concertados: se niegan a hablar de
incrementar el porcentaje de profe-
sores con derecho a los dos meses
de vacaciones, proponen un incre-
mento del plus de transporte (nues-
tra propuesta era suprimir el plus de
transporte e incrementar el porcen-
taje de personal con dos meses de
vacaciones).

— Personal docente de niveles
no concertados: nada.

— PAS: Podrían estudiar el tema
de los dos días de vacaciones que
perdieron el ano pasado con el
Acuerdo Laboral.

• Resto de la Plataforma: fue
contestado negativamente punto
por punto.

Ante esta situación de extrema
dureza, o mas bien irresponsabili-
dad, de la Patronal tras 15 meses
de negociacíón (i?) pocas salidas
nos dejan; pensamos que ha llega-
do el momento de que todos los
Sindicatos hagamos un màximo es-
fuerzo por defender la Plataforma
Unitària que tanto tiempo nos ha
costado conseguir.

No podemos olvidar las especía-
les connotaciones que el convenio
de este ano tiene, ya que es el que
puede abrirnos las puertas de una
homologación real con nuestros
companeros de la Estatal, apoyàn-
donos en toda la reestructuración
que va a suponer la aplicación de la
Reforma, reestructuración que con-
lleva modificación de nuestras con-
diciones laborales y que se han de
recoger necesariamente en el Con-
venio, puesto que nuestra especial
situación laboral así lo exige.

Desde el STE-PV proponemos a
los demàs Sindicatos la realización
de asambleas unitarias para propo-
ner movilizaciones a lo largo del
mes de mayo con el fin de defender
la Plataforma Unitària.
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Centros en crisis

Este ano se han producido algu-
nas ligeras mejoras en el procedi-
miento seguido por la Conselleria
con respecto a la Concertación,
mejoras que aún son insuficientes.

En el aspecto positivo hay que si-
tuar la Mesa Tripartita que se con-
voco el pasado 14 de marzo para re-
visar y alegar lo que consideràra-
mos oportuno sobre cada uno de
los Centros que en la propuesta ini-
cial de la Conselleria tiguraban para
reducir unidades. Es de destacar
que la propuesta inicial de reduc-
ción de unidades se nos facilito con
la suficiente antelacíón como para
poder preparar las alegaciones con
los trabajadores afectados.

De esta Mesa salió la propuesta
definitiva, 81 unidades en todo el
País Valencià, que vino a recoger
muchas de las alegaciones que hi-
cimos, ya que se han mantenido
mas de 100 unidades de las que en
un principio se iban a reducir.

Però, como decíamos al princi-
pio, estàs mejoras son insuficientes
dada la importància que esto tiene
de cara a los trabajadores. Hay mu-
chos aspectos que convíene mejo-
rar en todo el procedimiento:

— El primer aspecto a mejorar
es q ^ no se debe de hacer ningu-
na re Jcción de unidades sin haber
negociado antes lo que va a ser el
Mapa Escolar; nos parece absurdo
que se cierren unidades, estatales
o concertadas, sin haber hecho un
estudio de las necesidades del sis-
tema educativo de cara a la aplica-
ción de la Reforma. A este respec-
to ya hemos conseguido que la Per-
manente del Consell Escolar Valen-
cià apruebe una resolución pidién-
dole a la Conselleria la paralización
de cualquier supresión de unidades
durante este curso y hasta que se
estudie el Mapa Escolar.

— Otro aspecto a mejorar, de
cara a la participación de todos los
sectores de la comunidad escolar,
es que cualquier supresión de uni-
dades pase por el Consell Escolar
Municipal correspondiente, que es
el que mejor conoce las necesida-
des de escolarización de su munici-
pio. También hemos conseguido
que el Consell Escolar Valencià
apruebe una resolución en este
sentido.

— En cuanto a ía revisión de
conciertos o nuevas concertació-
nes, hasta ahora las Comisiones

Provinciales de Conciertos solo re-
visan y opinan sobre las nuevas
concertaciones y no sobre las revi-
siones de los conciertos, no pudien-
do opinar sobre las supresiones de
unidades. Creemos que estàs Comi-
siones deben de tener atribuciones
sobre todo lo que significa la Con-
certación, y así lo hemos manifesta-
do repetidas veces en todos los fo-
ros donde estamos presentes.

Finalmente en cuanto a la recoio-
cación de los trabajadores afecta-
dos este aiïo se està produciendo
una situación un tanto anòmala. En
el mes de diciembre la pròpia Con-
selleria nos proponia negociar un
nuevo Acuerdo sustancialmente di-
ferente al actual, algo que veníamos
reclamando los Sindicatos desde
hacía bastante tiempo. Así queda-
mos en presentar antes de finales
de enero nuestra propuesta, pro-
puesta que conseguimos fuera uni-
tària. A mitad de febrero la Conse-
lleria nos presento un documento
que recogía las líneas generales
que pretendía fueran recogidas en
el nuevo Acuerdo. Una vez conoci-
das nuestras reivindicaciones y la
oferta de la Conselleria quedamos
en reunirnos a principio de marzo
para empezar a negociar. Bueno
pues, este es el momento en que
todavía no nos han citado y, lo que
es peor, varias veces han hecho re-
ferència a que si no tenemos un
nuevo acuerdo tenemos el viejo.

Esto nos coloca en una situación
un tanto delicada, ya que con el
acuerdo del ano 88 modificado en
el 89 quedan unas 80/90 plazas por
cubrir, la mayor parte de ellas en
Alacant. Esto, que en un principio
podria parecer que todos los traba-
jadores afectados podrian recolo-
carse, no es así, ya que ademàs de
las 81 unidades que figuran en la
actual, propuesta de la Administra-
ción, hay dos centros, uno de 10
unidades y otro de 30, que también
van a cerrar, con lo cual ya no son
suficientes las vacantes que queda-
ren el ano pasado.

Tendremos que estar atentos a lo
que ocurra durante el próximo mes,
ya que sí no se produce la negocia-
ción del nuevo Acuerdo o la rene-
gocïación del actual que nos permi-
ta recolocar a todos los afectados
serà preciso presinnar con moví-
lízaciones.

La participació
social a
l'ensenyament

La participació efectiva de tots
els sectors educatius en la gestió i
control públic de l'ensenyament fou
una conquesta democràtica conso-
lidada amb el seu reconeixement
constitucional i el seu posterior de-
senrotllament legislatiu en la LODE.

La realitat ens diu que hi han
preocupants símptomes d'apatia
participativa en significatius i nom-
brosos sectors educatius. Les cau-
ses de aquesta situació cal analit-
zar-les amb profunditat amb l'objec-
tiu de corregir els problemes o dis-
funcions existents.

La LODE va permetre, formal-
ment, una àmplia estructura partici-
pativa regulant òrgans a tres nivells:
de Centre, de Comunitats Autòno-
mes i Territorials, Consell de l'Es-
tat. Tanmateix, durant els quatre
anys de vigència de la LODE s'han
fet paleses les seues insuficièn-
cies: manteniment d'una doble xar-
xa d'ensenyament, convertida a la
pràctica en triple; concepció molt li-
mitada de l'autonomia dels centres,
i un desenvolupament legislatiu en
el que ha faltat una decidida volun-
tat política d'aprofundir en la demo-
cràcia dels centres educatius. Tot
això és més evident en els Centres
Concertats, mantinguts amb fons
públics, on els seus Consells Esco-
lars no tenen la mateixa composició
ni atribucions que els dels Centres
estatals-públics i on, en molts ca-
sos, es donen irregularitats legisla-
tives que l'Administració n'hauria de
permetre.

Al mateix temps, no n'hi ha ningú
reconeixement del esforç dedicat a
fer possible una participació efecti-
va, i socialment cada-vegada es va-
lora menys aquesta tasca, donat
que hi ha una dinàmica permanent
de profesionalització de tot ei que
supose participació política a través
de càrrecs ben remunerats. Aques-
tes situacions discriminatòries no
favoreixen la participació dels sec-
tors socials.

Al País Valencià, ja en l'any 84 es
desenrotllaren tots els òrgans de
participació, actualitzant la seua le-
gislació amb la Llei 22-12-88, que
modifica alguns aspectes de l'ante-
rior, Í els Decrets que regulen el nou
Consell Escolar Valencià i els Muni-
cipals i Territorials,

L'existència d'aquesta normati-
va, tot i ser important, no hauria de
ser suficient. A més de canals par-
ticipatius, cal otorgar contingut
competència! efectiu, capacitat
d'actuació i mitjans per a impulsar
activament i il·lusionada aqueixa par-
ticipació de manera que l'esforç vo-
luntarista dels membres dels es-
mentats òrgans es veja recompen-
sat. SÍ això no és així, la participa-
ció social en la gestió i control de
l'ensenyament serà únicament una
justificació formal que s'anirà con-
vertint en conservadorisme, però
no en una realitat viva que perme-
trà avançar en el progrés que el
nostre sistema educatiu i la nostra
societat necessiten.

És per això que plantegem a to-
tes les organitzacions representati-
ves del món educatiu, socials i po-
lítiques, així com a les Administra-
cions locals i autonòmiques, la ne-
cessitat de portar endavant un de-
bat global al voltant de la situació
del òrgans de participació, les cau-
ses del seu deteriorament i dels pe-
rills que suposa per a la democràcia
i la societat. Aquest debat haurà de
promoure les actuacions legislati-
ves Í administratives que perto-
quen.

La participación educativa;

Conclusiones del Seminario
de los Consejos Escolares
Autonómicos
Los pasados días 28 y 29 de marzo se ha llevado a cabo en la Conse-
lleria de Educación, en Valencià, el Seminario sobre «Participación Edu-
cativa», organizado por el Consejo Escolar Valenciano. Era la primera
vez que se reunían los presidentes y representantes de los siete Con-
sejos Escolares Autonómicos, incluido el llamado Consejo Escolar del
Estado.

Estàs Jornadas han servido para conocer el funcionamíento y trabajo
de cada Consejo, así como reflexionar sobre la sítuación actual y pro-
blemàtica de la participación social en la educación, constatandose las
situaciones comunes aún partiendo de realidades diversas.

La representants de la Federa-
ción de MRPs del País Valenciano,
el representante de la Universidad
de València y los represeníantes
del STE-PV presentamos conjunta-
mente las siguientes CONCLUSIO-
NES, que fueron aceptadas por ro-
dos para seguir trabajando en un
próximo Encuentro después de pro-
fundizarlas en los respectivos Con-
sejos:

«CONCLUSIONES DEL SEMINA-
RIO CARA A FOMENTAR UNA PAR-
TICIPACIÓN REAL»

1. Es necesario iniciar un profun-
do debaté en todos los órganos y
àmbitos de participación de la Co-
munidad Educativa sobre la situa-
ción actual y perspectivas de la
participación social en la ensenan-
za, los objetivos y problemas, con
el fín de unificar las medidas lega-
les y administrativas que corres-
pondan para revitalizar esta con-
quista democràtica de los sectores
educatives, dotando de contenido y
otorgando mayor credibilidad social
a los órganos colegiados de partici-
pación. Etlo implica la dotación y
puesta en pràctica de recursos para
desarrollar una Campana que llegue
a todos los Centros.

2. Promover canales de infor-
mación, comunicación y coordina-
ción de todos los órganos de par-
ticipación desde los de nivel infe-
rior (Centros), pasando por los Mu-
nicipales y Territoriales donde es-
tén constituidos, hasta los Auto-
nómicos.

En este sentido habría que anali-
zar la composición y el papel del
Consejo Escolar de Estado, que
propiamente debería denominarse
«de Territorio MEC», con el fin de

proponer las medidas que corres-
ponda para que realmente cumpla el
papel de Consejo representativo de
todo el Estado, si eilo procede.

3. Plantear a todas las Adminis-
traciones Educativas en los res-
pectivos àmbitos la necesidad de
dotar de medios a todos los Con-
sejos (desde los de Centro, Muni-
cipales,...) y posibílitar las tareas de
participación a todos y todas sus
miembros.

4. Plantear la necesidad de que
todas las Leyes y normas bàsicas
deban ser sometidas a debaté y
dictaminadas por los Consejos Au-
tonómicos y del Estado, para que
cumplan realmente su papel.

En ese sentido creemos que en
el dictamen de la LOGSE no han
participado los Consejos Escolares
Autonómicos ni se ha posibilitado
un verdadero proceso de informa-
ción y debaté de todos los secto-
res educativos, por lo cual resulta
difícil aceptar la existència de un
gran consenso como se ha afirma-
do en repetidas ocasiones por algú-
nos responsables de la Administra-
ción educativa central.

Los deseos de participación
efectiva deben hacerse realidad
en los temas bàsicos. Es la única
forma de que el conjunto de los sec-
tores afectados valoren la importàn-
cia de la participación y estén dis-
puestos a impulsaria. El proceso
segufdo por una Ley de tanta re-
percusión como la LOGSE, que ya
està cerrada para la participación
de los sectores educativos al pasar
al Parlamento, no ha sido un ejem-
plo de ese deseo de participación
efectiva.

Els Consells Escolars
Municipals i els
ensenyants de la Privada

Fins ara el professorat de l'En-
senyament Privat ha estat marginat
de participar en els Consells Esco-
lars Municipals constituïts.

En la nova normativa que ha pu-
blicat el Parlament Valencià es con-
templa que s'ha de tenir en compte
la proporcionalitat pública/privada a
l'hora de constituir el Consell Esco-
lar Municipal en aquells Municipis
on hi haja Ensenyament Privat.

Açò vol dir que en cada poble l'A-
juntament fixarà el nombre de re-
presentants que tindrà el seu CEM.
D'eixe nombre de membres, al-
menys el 30% ha de ser de repre-
sentants del professorat nomenats
pels Sindicats majoritaris. Dins d'a-
questa representació del professo-
rat, cal respectar la proporció exis-
tent en eixe poble entre professors
de Pública i professors de Privada.

Tot açò, traduït al nostre Sindi-
cat, vol dir que en tots els Munici-
pis que tinguen Ensenyament Pri-

vat, com força sindical representa-
tiva (UTEP) dins del Sector, hem
d'estar presents amb una persona
que ens represente.

Aquest tema és important, ja que
els Consells Escolars Municipals
van a ser els òrgans que d'alguna
manera poden incidir en la vida cul-
tural de tots els pobles, donat que
per les seues mans van a passar,
amb caràcter consultiu, temes de la
importància de:

— Comissions municipals d'es-
colarització.

— Necessitats de places esco-
lars al municipi (per aquesta via es
pot incidir en el disseny del Mapa
Escolar).

— Festes escolars municipals.
— Activitats culturals dels mu-

nicipis.
— Utilització de les instal·lacions

escolars públiques per a altres ac-
tivitats (esportives, EPA, culturals,
etc.).
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Educació d'Adults: una situació
insostenible
El passat dia 15 de març la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència va presentar als sindicats la seua proposta
sobre criteris de selecció del professorat d'EPA. Aquesta consisteix en un concurs de mèrits.
Aquest projecte ha anat acompanyat d'un Decret pel qual es creen Centres Públics d'Educació Permanent d'A-
dults a tot el País Valencià, un total de 59 centres (publicat al DOGV de 8 de març del 1990), com a pas previ
per a la seua provisió.
Mentre a la Comissió de Cultura de les Corts Valencianes el PSOE votava en contra d'una proposta per a elabo-
rar una Llei d'Adults pròpia del PV, incomplint el compromís de l'anterior Conseller, que en una intervenció el
curs passat davant la Cambra va dir que s'elaboraria durant la present legislatura.

dors. Aquest ha de ser el front de
batalla i no caure en l'engany de
certes postures «populistes» que no
porten en lloc.

Pel que fa al projecte de provisió
de places, s'ha perdut l'ocasió de
crear una especialitat d'EPA dins
del Concurs General de Trasllats, i
('alternativa de la Conselleria és un
concurs de mèrits que ens fa plan-
tejar-nos tota una sèrie d'interro-
gants:

— La futura participació en con-
cursos de trasllats, la pèrdua de
punts, la possibilitat de tornar a
l'EGB...

— Conseqüències d'una futura
supressió d'unitats.

— No s'han especificat les pla-
ces de cada centre ni quines van a
ser cobertes pel concurs.

A més a més, hi ha un barem que
prima criteris totalment subjectius,
com són una memòria-projecte o
una entrevista, amb el perill que
això comporta, o bé aspectes del
currículum, en els quals tot el pro-
fessorat no ha tingut les mateixes
oportunitats d'accés. Al mateix
temps es fixa una barrera de 13
punts per a passar la 1.a fase, la
qual cosa és totalment incompren-
sible.

D'altra banda, s'impideix que tot-
hom puga participar-hi, ja que el
professorat al qual li haguen donat
plaça en el concurs de trasllats l'any
passat no ho pot fer.

Però el més greu és la falta de
vo|untat negociadora de la Conse-
lleria'e'ri aquest aspectes. Els sindi-
cats progressistes de l'ensenya-
ment li demanàrem el passat dia 23
de març una entrevista al Director
General de Centres i Promoció Edu-
cativa; en publicar d'aquest número
encara no hem obtingut cap respos-
ta. Per aquest motiu l'11 d'abril vam
demanar una altra entrevista al
màxim responsable de la Conselle-
ria, Antonio Escarré, però els resul-
tats són els mateixos fins ara.

per aquest motiu hem d'estar a
l'aguait, no perdre de vista les ac-
tuacions de la Conselleria i estar en
disposició de mobilitzar-nos per
pressionar amb la finalitat que s'ò-
briguen negociacions. I seguir aler-
ta perquè aquestes vagen pel camí
que és desitjable.

Des de l'STE-PV considerem ne-
cessari que es promulgue una nor-
mativa que regule l'ordenació del
sector. La situació actual no es pot
mantindré, amb un professorat con-
tractat pels ajuntaments amb unes
condicions totalment precàries i
pendents de l'arbitrarietat dels mu-
nicipis per a la seua continuïtat. Pro-
fessorat que enguany es pot veure
en una situació prou preocupant de-
gut a la falta de previsió de la Con-
selleria i dels sindicats signants de
la PSP, ja que els acords de la Mesa
de Concertació n.° 4 parlen de la
creació dels centres d'adults, però
tots s'obliden d'un professorat mu-

nicipal i de la Diputació, que ha
prestat uns serveis en molts muni-
cipis, i no s'adopta cap mesura per
a la reconversió del sector i el man-
teniment dels llocs de treball.

Però aquesta situació es torna
esperpèntica quan un uns dels sin-
dicats signants afirma: «Està en
contra del Decreto de creación de
centres de EPA, que genera una
problemàtica situación laboral que
supondrà el despido real de 71 pro-
fesores de Ayuntamiento.»

Nosaltres exigim de la Conselle-
ria el manteniment de tots els llocs
de treball Í la normalització de la si-
tuació laboral d'aquests treballa-

La salut, es cosa
només de sanitaris?

El Govern valencià, per mà del
seu Conseller de Sanitat i Consum,
ha redactat un projecte de Llei de
Salut Escolar.

Malgrat les seues pretensions
educadores, només és un recull
d'actuacions sanitàries a l'àmbit es-
colar.

Ara només cal tornar a redactar
el projecte des del punt de vista
educatiu, on la Comunitat Escolar
siga la protagonista i els sanitaris
els col·laboradors.

1. Una Llei necessària.
Perquè fins i tot la salut escolar

ha tingut com a referents les cam-
panyes de matar rates (panderoles,
puces, polls...); les campanyes del
fluor: la «revisió» anual; l'acompli-
ment de la normativa sobre menja-
dor escolar en persones, instal·la-
cions, menús..., etc.

El projecte de Llei vol superar
aquesta situació i «pretén adequar
el paper educador que l'escola té

en tots als àmbits del camp de la
salut».

2. Una Llei redactada per sa-
nitaris.

Té el Projecte de Llei un Preàm-
bul i set títols, dues transitòries i
dues disposicions finals.

Enumerar els títols ens pot infor-
mar del seu contingut: «I. Disposi-
cions Generals. II. Objectius de la
salut escolar. III. Col·laboració de la
comunitat escolar. IV. Personal i
mitjans. V. Organització. VI. Finan-
ciació. VII. Responsabilitat i san-
cions.»

Tal i com diu el títol III, la Comu-
nitat Escolar té un paper col·labora-
dor «amb el personal sanitari, en les
accions de salut escolar que es por-
ten a termini en compliment d'a-
questa Llei» (Article 11).

Es tracta de «comunicar malal-
ties»; de no «oposar-se a actuacions
sanitàries que els afecten»;: de
«complir els requisits legals» per

banda del personal de cuina, bar-ca-
feteria Í menjador, de «permetre
que el personal sanitari realitze les
activitats que se li encomanen, en
compliment d'aquesta Llei».

3. Una Llei d'Actuacions Sanità-
ries als Centres Docents.

Al títol II, on parla d'objectius, diu
que la «Salut Escolar comprèn:

A. L'educació per a la salut...
B. L'atenció al mitjà escolar...
C. La vigilància epidemiològi-

ca...
De l'apartat A, a penes parla l'ar-

ticulat. És la gran mancança del pro-
jecte, que acaba regulant el que
correspon als apartats B, 1C, que
coneixia el redactor.

Cal enviar el projecte a la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència
per tal que en facen una proposta
global d'educació per a la salut, on
les actuacions higiènjco-sanitàries
ocupen un bon lloc, no tot, com en
aquest projecte.

Nou concurs de trasllats d'EGB

El conte de
mai acabar
El nou concurs de trasllats d'EGB continua el camí vers la seua posada
en marxa el curs 90-91; a hores d'ara, finals d'abril, cal fer un repàs del
que s'ha fet fins ara i, sobretot, del que queda per fer abans de la fi-
nalització d'aquest curs.

Respecte al que s'ha fet fins ara
(publicació del Decret i Ordre d'ha-
bilitació), cal retraure a l'Administra-
ció (quant el Decret) el canvi total-
ment negatiu a un concurs a zones
educatives que suposa uns greus
problemes, ja que s'ha fet un con-
curs concebut en un primer moment
a centre concret i desenvolupat te-
nint en compte aquesta premisa,
des de l'STE-PV sempre hem de-
fensat, i continuem fent-ho, un con-
curs de trasllats per especialitats a
centre.

En allò que fa a l'habilitació, hem
reivindicat des del primer moment
l'habilitació per experiència per a
tots, la qual cosa l'Administració
s'ha negat a acceptar, i així ens tro-
barem amb situacions «curiosíssi-
mes», com ara un professor que,
per necessitats del servei o altra
causa, haja estat donant durant un
temps determinat una assignatura i
ara veurà com no la pot continuar
impartint per no estar-hi habilitat.

Ara cal parlar també sobre el que
queda per fer:

— Zones Educatives: Encara
que la nostra filosofia és la de con-
curs a centre i no a zones, hem de
dir que lluitarem perquè aquestes
zones siguen el més menudes i ra-
cionals possibles; en tot cas, tenim
clar que a la Mesa Sectorial s'han
de negociar els criteris i que han de
ser les Juntes de Personal les que
faran en la pràctica aquestes zones.

— Llocs d'Especial Dificultat j
Llocs Singulars: L'Administració
Valenciana no ha donat fins ara cap
proposta sobre aquests temes; cal
estar preparats i forçar perquè en
un curt termini donen la seua pro-
posta.

— Adscripció: Ja ha hagut una
Mesa Tècnica Administració-Sindi-
cats al voltant d'aquest tema, a la
qual ja va quedar clara la postura de
l'Administració valenciana i de la
que ja teniu informació; de tota ma-
nera, recordem aqueixa postura:
adscriure definitivament el profes-
sorat a una de les especialitats per

a a la que estiga habilitat (una de les
que tindrà al seu registre), abans
d'adscriure'l de manera provisional
a altre lloc de treball per al que no
estiga habilitat; la nostra postura és
ben sabuda: no obligar a cap pro-
fessor/a a adscriure's definitiva-
ment a una especialitat que no de-
sitge.

— Catàleg de llocs de treball:
Donat i que l'Administració vol rea-
litzar l'adscripció a finals del mes de
juny (en tot cas, sempre es farà
després de la resolució del concur-
set d'enguany), ja s'ha de tindré el
catàleg per a aquestes dades i, ara
per ara, no hem rebut cap proposta
per part de la Conselleria sobre
aquest. L'STE-PV té una proposta
d'horari de 20 hores lectives setma-
nals a EGB i, en conseqüència, de-
fensarem sempre un catàleg que
part esca d'aquestes 20 hores com
a marc de referència.

— Ensenyament del i en valen-
cià: Cal tindré present a l'hora de
fer l'adscripció, confeccionar el ca-
tàleg de llocs de treball i en general
en parlar del nou concurs de tras-
llats les especificítats que tindrem
al País Valencià en quant a l'ensen-
yament del Í en valencià, ja que als
centres que tinguen línia en valen-
cià i als que hagen optat per impar-
tir les experiènciers i/o l'àrea de so-
cials i naturals en valencià, les pla-
ces hauran de catalogar-se com de
la respectiva assignatura en valen-
cià, i als altres centres haurà d'as-
segurar-se un suficient nombre de
places al cicle inicial i mitjà catalo-
gades en valencià per garantitzar la
correcta impartició de la nostra llen-
gua; donat açò, hem d'exigir que tot
el professorat que vulga adscriure's
definitivament a una d'aquestes pla-
ces haurà de tindré la titulació es-
caient per ocupar-les.

Com veiem, encara queden mol-
tes coses a resoldre i a fer per a po-
sar en marxa aquest concurs i hem
d'espavilar-nos si volem que totes
estiguen a punt per a l'adscripció i
per al concurs de l'any vinent.

DONA
CONVOCATÒRIA DE L'STE-PV A

NIVELL DEL PAÍS VALENCIÀ
DISSABTE 12 DE MAIG, DE MATÍ, REUNIÓ DE DONES A DÉNIA

Durant el mes d'abril les dones ens hem estat reunint a les tres
Intercomarcals i hem estat xerrant sobre unes quantes coses. Per
exemple, hem parlat sobre el «Pla d'Acció Sindical-Àrea DONA», que
ja vam publicar a l'ALL-l-OLI extra 8 de març, Í també sobre com ens
podríem organitzar les dones del Sindicat.

Anem a seguir Í per això volem convocar-vos a passar un matí a
Dénia, un matí lúdic Í profitós, totes juntes.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de les Seus.
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Campanya als centres d'ensenyament

Coordinadora per a
la Defensa del Bosc

La Coordinadora per a la Defen-
sa del Bosc al País Valencià acaba
d'encetar la campanya de conscien-
ciació ciutadana «Salvem el Bosc»,
amb la que es pretén dur al Parla-
ment Valencià una Llei de Protec-
ció del nostre Patrimoni Forestal.

L'objectiu primordial d'aquesta
campanya és fer compatible la con-
servació del bosc amb el desenvo-
lupament econòmic de les àrees de-
primides de l'interior del País Valen-
cià. Es tracta de preservar la vege-
tació, el sòl, les reserves hídrï-
ques... i al temps mantenir una ex-
plotació racional i a llarg termini dels
recursos naturals.

Per a conseguir els objectius es-
mentats, els més de 40 grups inte-
grats en la Coordinadora han prepa-
rat un seguit d'activitats diverses
amb les que pretenen difondre la
gran problemàtica del bosc a tots
els valencians. Amb aquesta
campanya es vol conseguir l'adhe-
sió de tots els sectors socials: for-
ces polítiques Í sindicals, entitats cí-
viques de tota mena: culturals, es-
portives, recreatives, la Universitat,
els col·lectius professionals i tèc-
nics, i, en definitiva, de tota la so-
cietat valenciana.

Entre les activitats previstes es-
tan la realització de xerrades i col·lo-
quis, la difusió d'un audiovisual so-
bre la gestió forestal, la distribució
d'abundant material divulgatiu (oc-
tavetes, tríptics, pegatines, cartells,
dossiers...), la recollida de signatu-
res d'adhesió, la realització d'actes
simbòlics de repoblació amb espè-
cies autòctones i de reciclatge de
paper, etc.

A més, diversos col·lectius inte-
grats en la Coordinadora han prepa-
rat una carpeta de material didàctic,
que consta de 5 quadernets amb el
següent contingut:

1. Informació ampla i detallada
sobre la campanya «Salvem el
Bosc».

2. «Els boscos valencians».
S'expliquen els tipus de bosc autòc-
ton mediterrani que es presenten
en terres valencianes i les seues
característiques.

3. «El paper ecològic del bosc».
Amb dades sobre l'erosió, les riua-
des, el dèficit de recursos hídrics i
el risc de desertització.

4. «La repoblació amb espècies
autòctones». Es donen motius de
per què repoblar i s'explica com fer
una adequada plantació.

5. «El reciclatge del paper». En
aquest quadernet es donen raons a
favor del reciclatge i es proposa una
pràctica per a fer-ho.

A banda, es suggereixen diver-
ses activitats complementàries i
s'ofereixen les adreces de contac-
te dels diferents col·lectius ecolo-
gistes per a la preparació d'actes
als centres d'ensenyament.

Aquestes carpetes s'han fet arri-
bar a tots els Centres de Professors
del País Valencià, els quals s'han
compromès a difondre-les i fer-les
arr ibar a to ts els cen t res
d'ensenyament, almenys a aquells
que ho sol·liciten.

La preservació i recuperació de
la Natura depèn de la sensibilitat
que els ciutadans demostren en-
vers el medi ambient i del coneixe-
ment documental i clar del seu es-
tat de degradació. Els ensenyants
tenen un paper clau en aquest pro-
cés de sensibilització, coneixement
i conscienciació, i el suport que pu-
guen donar a aquesta campanya en
les aules té una gran importància.

Fem una cr ida a to ts els
ensenyants a incloure en les tas-
ques educatives activitats informa-
tives sobre el medi ambient, i en
particular els invitem a integrar-se
en aquesta campanya.

Els professors interessats han de
posar-se en contacte amb els CEPs
respectius per a demanar la carpe-
ta didàctica. Aquells.que vulgueu, a
més, preparar activitats relaciona-
des, com xerrades, exposicions,
projecció d'audiovisuals, etc., po-
deu connectar amb els grups eco-
logistes de la comarca o amb la
Casa Verda:

Coordinadora per a la Defensa
del Bosc. C/ Portal de Valldigna, 15,
baix. 46003 València. Telèfon (96)
331 78 64 (vesprades, de 6 a 10).

Un total de 1.380
centros docentes del
País Valencià
exigen a las Cortes
el derecho a la
matrícula gratuita
universitària para el
profesorado

Representantes de las Juntas de
Personal Docente no Universitario
de las provincias de València, Cas-
telló y Alacant hicieron entrega el
11 de abril a la Mesa de las Cortes
Valencianas de un total de 1.380
pliegos de firmas, que suponen
aproximadamente el apoyo de unos
20.000 ensenantes a la reivindica-
cíón del derecho a la matrícula gra-
tuita para la realización de estudiós
universitàries. Dicho derecho pue-
de mate rial izarse mediante la modi-
ficación del Articulo 94 de la actual
Ley de Tasas de la Generalitat Va-
lenciana.

Los representantes de las Juntas
de Personal solicitaron una entre-
vista con el Presidente de las Cor-
tes, con la totalidad de la Mesa y
con los portavoces de los grupos
polítícos con representación parla-
mentaria a fin de estudiar las inicia-
tivas necesarias para resolver esta
reivindicación.

Programació
Trobades per
ordre cronològic

6 de maig 1990: lli Trobada d'Es-
coles Valencianes, a València, fes-
ta al Jardí dels Vivers,

19 de maig 1990: III Trobada de
la Vall d'Albaida, a Aielo.

3 de juny 1990: I Trobada de l'A-
lacantí, a Mutxamel.

9 de juny 1990: II Trobada de la
Marina Baixa, a Callosa d'En Sarrià.

9 de juny 1990: II Trobada Safor-
Valldigna^a Tavernes.

10 de~juny 1990: III Trobada de
l'Alcoià-Comtat, a Castalla.

lli Trobada a Castelló de la Plana.

L'habilitació i el valencià-català-balear
Recentment les comissions d'ha-

bilitació estan enviant al professo-
rat que havia sol·licitat habilitar-se
per Valencià, Llengua Catalana i
Llengua Catalana-llles Balears car-
tes on comunica els tràmits que han
de fer els interessats davant les ins-
titucions educatives a Catalunya.

Aquesta carta és del tot incorrec-
ta, ja que el professorat que té el
«Títol de Mestre de Valencià» no ne-
cessita cap tràmit , ja que les titu-
lacions amb Catalunya i Illes ja es-
tan «habil itades». A lmenys a
aquests dos territoris.

La responsabilitat recau sobre la
Conselleria d'Educació, que ha dic-
tat ordres incorrectes amb una le-
galitat massa coneguda per ella.

La irresponsabilitat
Fa 2 anys, responsables d'Edu-

cació de Catalunya, País Valencià i
Illes arribaren a un acord per a «ha-
bilitar» les titulacions de les 3. Des-
prés de redactat, amb el corrpromis
de publicar-se el mateix dia als tres
Diaris Oficials, Catalunya i Illes do-
nen curs a la publicació, i el País Va-
lencià la ignora. No n'hi ha explica-
cions, però es pressuposa que la
por de sempre, i als de sempre, pot
més que la racionalitat lingüística.

Publiquem una instància per a en-
viar a les Comissions. Aquest docu-
ment és suficient per a que les co-
missions donen per vàlida l'homolo-
gació de titulacions.

No es tracta de buscar eixides in-
dividuals sol·licitant les homologa-
cions amb d'altres universitats. És
ben senzill: es tracta de que la Con-

selleria complesca la legalitat. Una
legalitat que ella no ha sigut valent
per a tirar-la endavant, però altres
Comunitats sí que l'han donat eixi-
da.

En aquest tema demanem a tot el

professorat que treballe amb nosal-
tres, perquè no estem disposats a
acceptar que continue la «burrera».
Amb tots els mitjans legals, o no.
P.D.: Envieu fotocòpia de la ins-
tància al Sindicat.

MODEL D'INSTÀNCIA

i NRP
En/Na
amb DNI
que treballa al CP , ....
I adreça a efectes de comunicació:
C/ Plaça
C P Localitat .

de

Telèfon

Davant ía petició que em fa el tribunal n.'
Territorial d

del Servei
demanant-me la documentació

necessària per habilitar-me en: «EGB, Filologia, Llengua Catalana» i «EGB,
Filologia, Llengua Catalana, Illes Balears» (números 06 i 08, respectiva-
ment, de l'annex I).
EXPOSE. Que acollint-me a les ordres:
«de 15 de febrer de 1988 del Departament d'Ensenyament de la Genera-
litat de Catalunya ("DOGV" 956 de 23-2-1988), per la qual s'estableixen
mesures sobre els programes de la llengua pròpia de Catalunya, de la Co-
munitat Valenciana i de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».
«De 10 de febrer de 1988 de la Conselleria d'Educació i Cultura del Con-
sell Insular Balear ("BOCAIB" 23, de 23-2-1988), per la qual s'estableixen
els programes de la llengua pròpia de les tres CC AA Í el professorat».
Considere que no cal lliurar cap altra documentació complementària a la ja
presentada a eix tribunal per al reconeixement de les especialitats de:
«EGB, Filologia, Llengua Catalana» i «EGB, Filologia, Llengua Catalana, Illes
Balears». És per això que:
DEMANE:
Ser habilitat en les especialitats de: «EGB, Filologia, Llengua Catalana» i
«EGB, Filologia, Llengua Catalana, Illes Balears».

A a de de 1990

SR./SRA. PRESIDENT/PRESIDENTA DEL TRIBUNAL NUMERO

DEL SERVEI TERRITORIAL D ______ .

El Servei de Normalització Lingüística:
Una assignatura pendent

El col·lectiu de professors que
estan fent el reciclatge de valencià
ha elaborat una plataforma reivindi-
cativa per tal d'assolir unes millores
en les seues condicions de treball.
Des de l'STE-PV sempre hem pen-
sat que aquest col·lectiu hauria de
fruir d'unes condicions d'estabilitat
en el seu treball, ja que la precarit-
zació és insuportable. Aquesta ines-
tabilitat produeix un continu movi-
ment que no permet tenir un profes-
sorat amb l'experiència que cal per
a dur endavant la normalització amb
plenes garanties.

Aquests continus canvis no impe-
deixen, però, que l'entusiasme i de-
dicació facen realitat el reciclatge.

La Plataforma consta dels se-
güents punts, els quals es desenvo-
luparan abans del 18 de maig, per
tal de fer-los arribar tant a ía Con-
selleria com a la Universitat.

1. Rebaremació en les futures
contractacions.

2. Ampliació del reciclatge als
ensenyaments mitjans.

3. Ampliar les tasques als CEPs,
SEPs i EPA.

4. Reconeixement docent de la
tasca del col·lectiu.

5. Avaluació dels coordinadors
en sentit doble.

6. Contractes de 12 mesos.
7. Jornada completa.
8. Reciclatge i formació perma-

nent de tot el col·lectiu.
9. Reclamar el deute social.
10. Ampliació de tasques com a

professors/es.
L'STE-PV continuarà donant su-

port als treballadors i treballadores
d'aquest col·lectiu i impulsarà les
assemblees que estan realitzant
amb l'objectiu d'assolir l'estabilitat
per a tots i totes.

JUNTA QUALIFICADORA DE CONEKEMENIS DE VAEENCIÀ

C··V·CAfè·U
La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià convoca les proves
per a l'obtenció dels certificats ofcials administratius de coneixements de
valencià, que se celebraran en els terminis, dates i llocs següents:

PERÍODE DE MATRÍCULA: Del 4 d'abril al 5 de maig.

PUNTS D'INFORMACIÓ
-Serveis territorials de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
-Centres d'Educació Permanent d'Adults.
-Ajuntaments
-Gabinet d'Us del Valencià de la conselleria de Cultura, Educació i

Ciència.

Certificat:

REALITZACIÓ DE LES PROVES

.'•Dia . • .:; : Hor8.":.í •:' :"• - -. ' : Localitat;"

'Orsís: •JVlÜ'fàlÀtiK
-•::-:"';.'•;. .i-·:·:":·':·.i...-:-viJ.·::'·:·:· iiWüíff

Elemental :2dejmiy ' j "VÏimrím

Grau
Mitjà. 9,30;

•Alacant «Gandia
•Alcoi • / •:• Valencià
•Castdiò • • : " . ; • - • . ; . • .

Grau ;";
Superior' 'íïc ixiny 9,30' 'Alacant.* Castelló. •Valfencio

Correcció de
TexUiB . .22 de juny 16,30. , «Valimcia

Llenguatge... .
Administratiu :.;íí;;ïO:

Llenguatge:'alè '":
Mitjans.ço tnunic;

CENTRES DE REAL1T/AC1Ó DE LES PROVES

Alacant: f. iï. Jorgc Juan (Av. General Marvà, s./n.)
Alcoi: 1. Iï. Andreu Scmpcrc (C. Isabel la Calólica, s./n.)
Dénia: Ccnlrc d'KPA Ramon ortcga (C/. Ramon Oncga. s./n.)
Castelló: Col·legi Universitari (Ctra. Morella km. 1)
Gand ia : Insinuï F. P. (C. Barranc Sani Nicolau, s./n.)
EU: Instituí Politècnic (Av. Santa Pola, s./n.)
Viilèncla: Universitat Politècnica (Camí du Vera, s./n.)
Vinaròs: C. P. de l 'Assumpció (C/. Llibertat, 20)

Certificats <!c Capacitació Tècnica:
València: C,P. Comunitat Valenciana (Av. l'ius XII, 34-València)

GENERALITAT VALENCIANA
C O N S E L L E R I A D E CULTURA, E D U C A C I Ó I C I È N C I A



EXPERIENCIES-3-4-5
EXPERIÈNCIES- EXPERIÈNCIES EXPERIÈNCIES

SOCIONATURALES-3-4-5
(en castellano)

garantia vicens-vives
En vicens-vives nos dediquem exclusivament a
l'ensenyament. Sabem que en EGB els llibres de-
manen una posada al dia constant. Textos coordi-

nats amb el Cicle Inicial i la Segona Etapa d'EGB.
Amb el nivell necessari. Amb continguts clars i
un llenguatge rigorós. Amb activitats, resums,

il·lustracions, mapes, guies.... Llibres que merei-
xen la seva confiança. Els llibres vicens-vives
són uns bons llibres. Com Experiències i Socio-
naturales del Cicle Mitjà d'EGB. Creats específi-
cament per a València. Llibres que es renoven
constantment. Llibres amb una garantia total.

vicens vives
garantia de continguts


