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CONGRES D'UNITAT STEC-UCSTE
A un amigo o amiga
A los companeros y companeras de la Ensenanza

Hace ya muchos anos los trabajadores y trabaja-
doras de la Ensenanza del PV y del resto del Estado
nos hidmos con una organización para luchar colec-
tívamente por construir un modelo de Escuela y unas
condiciones de trabajo que hideran posible desde
ella nuestra colaboración para acabar con las situa-
ciones de penúria e injustícia en que nos encon-
tràbamos.

Construir algo nuevo y que ademàs reuniera las
características necesarias desde nuestra perspecti-
va (organización autònoma, asamblearia, plural, con-
federat y de clase), que ademàs estuviera incrustada
en las problemàticas socíales de nuestro País y nues-
tro Pueblo, y que al mismo tiempo lo hiciera desde
una perspectiva solidaria con el resto de pueblos del
Estado, era algo que iba a encontrar enormes dificul-
tades, ya por !o nuovo del proyecto, ya por los ata-
ques de todos aquellos que quieren controlar cual-
quíer movimiento u organización que desde la mas
consecuente autonomia pretenda incidir en la trans-
formación de las condiciones que hagan una socie-
dad mas justa, h'bre y solidaria.

Sin duda, hemos cometido errares y aciertos a lo
largo del camino recomdo, però podemos mirar a
nuestro afrededor y ver nuestros centros de trabajo,
nuestros salarios, las ratios, los métodos pedagógi-
cos, el clima en la reladón alumno-alumna, profesor-
profesora... Ast podremos entender el trabajo que
entre todos y todas hemos desarrollado. También,
sin duda, cuando lo analicemos nos daremos cuenta
de lo mucho que aún queda por conseguir en nues-
tro proyecto, tal vez utópico. La resultante entre lo
que hemos ido construyendo y lo que nos falta nos

demostrarà la necesidad de estar vivos y de seguir
caminando para ampliar los horizontes de justícia, li-
bertad y solídarídad que desde la Escuela nos había-
mos marcado.

Acabamos de culminar un proceso largo, costo-
so y al mismo tiempo tremendamente hermoso y es-
peranzador: reconstruir la organización que necesí-
tamos para sortear y eliminar todos los obstàculos
que nos quedan por vèncer. Però aún queda camino,
somos conscientes de que tenemos en la extensión
de la unidad una de nuestras metas mas preciadas,
y ello nos lleva a ser respetuosos con otras opcio-
nes sindicales progresistas. Por eso no entendemos
el comportamiento de aquellos que ven en nuestra
unidad no un avance de los trabajadores y trabajado-
ras, sinó un motivo para endurecer la competència y
enturbiar los procesos internos de una organización
autònoma.

Estamos ilusíonados del trabajo realizado y con
enormes ganas de afrontar lo mucho que nos queda.
También tenemos la obligación de deciros que me-
rece la pena tanto esfuerzo.

Entre todos y todas tenemos que hacer posible
que es/e proyecto que fue una ilusión, y que hoy re-
cobra vrtalidad para convertirse nufivamente on rea-
lidad, se consolíde y extienda. Porque estamos con-
vencidos de que las trabajadoras y trabajadores de
la Ensenanza, y la soctedad en su conjunto, se sen-
tiran tremendamente orgullosos.

Todas y todos hacemos falta. Tu también. Por
eso te esperamos para trabajar juntos.

Compaftera y comparíero. Porque te sobra vo-
luntad.

Carta al Conseller d'Administració Pública

14 mesos sense convocar la Mesa
El Secretariat Nacional del Sindi-

cat de Treballadors de l'Ensenya-
ment del País Valencià s'adreça a
vostè per a demanar-li la convoca-
tòria urgent de la MESA GENERAL
DE LA FUNCIÓ PÚBLICA VALEN-
CIANA.

L'Article 31, 3.e', de la «Ley de
Órganos de Representación, deter-
minación de las condiciones de tra-
bajo y partícipación del personal al
servicio de las Administraciones Pú-
blicas», de 4 de juny del 1987, es-
tableix que «la Mesa General y las

Mesas Sectoriales de negociación
se reuniran, al menos, una vez al
ano». Havent-se produït l'última reu-
nió de la Mesa General en aquesta
Comunitat Autònoma amb data de
25 d'abril del 1989, és clar que ha
transcorregut amb excés el termini
màxim d'un any previst a l'esmenta-
da Llei i, per tant, ha de convocar-
se obligatòriament i amb caràcter
d'urgència, fins i tot amb demora
respecte d'allò que està fixat le-
galment.

Totes les nostres anteriors sol·li-

cituds al respecte per a tractar en
aquesta Mesa de temes puntuals i
concrets han obtingut el silenci per
resposta, produint-se com a resul-
tat el que s'estinguen tractant els
temes que en aquesta s'haurien de
plantejar, fora d'aquest àmbit i
d'una forma totalment irregular.

Per tant, i sense poder demorar
per més temps l'esmentada convo-
catòria, que com ja hem dit serà ve-
rificada fora del termini legal esta-
blert, ha d'atendre's la present
sol·licitud, ja que en cas contrari ens
reservem l'exercici de les accions
legals que ens pogueren correspon-
dre pel denunciat incompliment.

De València estant, a 1 de juny
del 1990.

Ï.QUÍ no té interès en convocar la Mesa General?

òQui ha pactat els augments retributius de l'any 90?
<,Què passa amb el silenci de la resta dels sindicats?

i està negociant a esquenes de la Mesa General?

I també en aquest número
LLEI DE TAXES
RESPONSABILITAT CIVIL
DONES DE L'STE-PV
CONVENI DE PRIVADA
EL DEBAT DEL COS ÚNIC
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VIII Conveni de l'Ensenyament Privat

Les assemblees han dit si
Després de diversos anys sense

fer-ho, les assemblees d'UTEP han
decidit signar el VIII Conveni Esta-
tal de l'Ensenyament Privat.

Han estat unes negociacions llar-
gues, difícils Í sobretot molt compli-
cades per les discrepàncies entre
ambdues patronals, discrepàncies
que encara no s'han acabat, ja que
EG (Educación y Gestión) ha dit que
ho impugnarà.

Com ja sabeu, les negociacions
començaren en desembre del
1988, fa dinou mesos, sense que
els sindicats arribàrem a una plata-
forma unitària, es formaren dos
blocs: per una part, FSIE, USO Í FE-
TE-UGT, i per altra, STEs i CC OO.

Es van convocar vagues en abril
i maig del 89, vagues que van ser
minoritàries, ja que no es convoca-
ven unitàriament. Després de set
mesos de negociacions, el bloc for-
mat per FSIE, USO i UGT signaren
un acord laboral que suposava el
cobrament de les pujades salarials,
la pèrdua de dos dies de vacances
per al PAS i la introducció d'un Plus
de Transport pel qual ens podien
obligar a donar classes en estiu.

Transcorreguts diversos mesos
sense negociació, l'acord laboral no
tancava el conveni; a finals de no-
vembre aconseguíem reobrir la
Mesa Negociadora, sense que,
però, es produirà cap tipus d'avanç,
ja que es mantenien les dues plata-
formes sindicals.

En gener d'enguany es produeix
una situació d'alt risc per a l'exis-
tència del propi conveni: FSIE qües-

tiona la capacitat d'arribar a acords
d'eficàcia general (conveni) amb la
composició de la Mesa, és a dir,
qüestionava la CECE i apostava per
l'EG.

Des de fora de la Mesa, EG mai
no es va dirigir formalment a la
Mesa Negociadora per a formar part
d'aquesta; també qüestionava la
Mesa Í amenaçava amb impugnar
qualsevol acord que s'hi produirà.

Amb aquesta situació de tensió í
sense avançar ni un milímetre s'arri-
bà a març. Es aleshores que es pro-
dueix un canvi radical en les estra-
tègies de tothom, ja que FSIE en au-
to-excloure's en la pràctica de la ne-
gociació provoca que UTEP siga
necessària per arribar a signar el
Conveni.

A partir d'aquest moment UTEP
és la protagonista de la situació i
aconsegueix que es signe una pla-
taforma unitària per part de STEs,
CC OO. FETE-UGT i USO. Aquesta
plataforma unitària, tot i que no era
la que inicialment defensàvem, sí
que s'aproximava bastant a la nos-
tra i sobretot feia que els que sig-
naren l'Acord Laboral del 89 reco-
negueren el seu error pel que fa al
Plus de Transport i a les vacances
del PAS.

Sorprenentment, a finals del mes
de març FSIE entra de nou voluntà-
riament en el joc de la negociació,
assumint la plataforma unitària.

En la negociació no es pro-
dueixen avanços fins el 24 de juny,
després que la CECE va fer el seu
Congrés, ofertant el que ara s'ha
signat.



2/ACTUALITAT SINDICAL

Dones de l'STE-PV
Divendres 8 de juny ens vam reu-

nir a Xàbia un bon grup de dones
del Sindicat per començar a prepa-
rar el curs 90-91, un curs important
sobretot per dues raons: és el curs
en el quaf tindrem Eleccions Sindi-
cals, í també és el curs del desple-
gament de la LOGSE. Vam acudir
dones de la Marina Alta, la Vega
Baixa, la Marina Baixa, la Vall d'Al-
baida, l'Alacantí, Baix Vinalopó, Va-
lència-Ciutat, la Costera, les Ribe-
res...

Ens vam marcar com a
Objectius Generals

1. Fomentar la participació de
les dones en la dinàmica sindical,
que passa per la participació en les
assemblees i també en els òrgans
de direcció del Sindicat.

2. Analitzar i criticar la dinàmica
sindical que impedeix la participació
de les dones en proporció a l'afilia-
ció real.

I com a Objectius a Curt
Termini

1. Fer una crida a la participació
a les Jornades de Setembre. La Co-
missió de Dones, reunida durant el
Congrés d'Unificació a Madrid, el
dia 2 de juny, va fixar la celebració
d'unes Jornades de Dones dels
STEs per al mes de setembre, amb
el següent contingut:

A) Propostes de cada zona, tant
organitzatives com de treball.

B) Pla de Formació Sindical per
a Dones.

C) Eleccions Sindicals: que ofe-
rim en aquestes a les treballadores
de l'ensenyament.

2. Fomentar la participació de
les dones en les eleccions sindicals
i assegurar que en les llistes la par-
ticipació augmente, tendint a ade-
quar-la a l'afiliació real.

3. El mateix pera les alliberades.
(Entenent que aquests objectius

només podrien complir-se si can-
vien les condicions de treball, mo-

dificant l'estructura interna del Sin-
dicat.)

4. ALL-I-OLI:
A) Crear un apartat dins de

l'ALL-l-OLI que arreplegue les apor-
tacions sobre la problemàtica de la
dona.

B) Assegurar per al 8 de març
del curs pròxim un ALL-I-OLI extra.

5. Exigir ta utilització d'un llen-
guatge no sexista tant en les inter-
vencions com en els documents in-
terns i externs del Sindicat.

No admetre cap document —en
les meses sindicals, sectorials, tèc-
niques, etc.— que utilitze un llen-
guatge sexista.

6. Denúncia jurídica i pública de
totes les discriminacions que l'Ad-
ministració o la Patronal cometa:
maternitat, lactància...

Anem a costura
A) El trau:

Llei
Opressora
Garanteix
Sexisme
Escola

B) El botó:

Sí
Organitzem
Logses
Anacròniques
No
Avançarem

C) Fil tiré:
Estimada Donya Elena:
Sóc una xica que treballa en una escola, m'he assabentat que un

Senyor que li diuen Solana ha portat al Parlament una Llei que
Ordenyarà al General del Sistema Educatiu. Li diuen LOGSE?

Sap vostè si aquesta cosa —LOGSE— m'afectarà també a mi que
treballe en eixa empresa? Tot el món diu que sí. Però jo no m'hi trobe
per cap de lloc.

Ai, Donya Elena!, una cosa tan important i jo sense participar-hi!
Us deixe. ja que m'ha caigut una taca d'oli en l'exercici d'un alum-

ne. Ja m'ho diu el meu home: «Quan es cuina, es cuina. A corregir, a
classe!»

La vostra reconeguda i marginada
M.a Angústias

RESTAURANTE
PIZZERÍA

E L C E N T O L L O

Menú: 600 ptas.

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

Responsabilidad
civil del
profesorado:
Problema resuelto

Metidos de lleno en el debaté de
la LOGSE y en pleno proceso de ha-
bilitación de las especialidades y
adscripción a los puestos de traba-
jo en cada Centro de EGB, ha pa-
sado desapercibida la solución a
una reivindicación històrica del pro-
fesorado, alcanzando interès social
al ser objeto a finales del 87 de la
primera Iniciativa Legislativa Popu-
lar, propugnada por UCSTE (actual
Confederacíón de STEs).

El Consejo de Ministres del 5 de
mayo aprobó las medidas legales
que van a permitir resolver este pro-
blema en beneficio de una escuela
mas activa. Se modifícan los
artículos 22 del Códígo Penal y
1.903 y 1.904 del Código Civil, ad-
judicando la responsabilidad por los
actos del alumnado durante la acti-
vidad escolar a los titulares de los
centros, Administración y Patronal,
según el caso. Falta el tràmiíe par-
lamentarío, però estamos en la rec-
ta final. Por otro lado, el Decreto de
atención al alumno permitirà acor-
tar mucho los plazos del cobro de
las indemnïzaciones que les corres-
pondan por accidents. Con ambas
medidas se resolverà por completo
el problema, pues la existència de
Póiizas de Seguros era una incom-
pfeta e insatisfactoría solución.

Una vez mas conseguímos una
reivindicación no en el momento de
luchar por ella, però sin duda ese
esfuerzo ha permitido su solución
en este momento. Todos y todas
nos alegraremos, però justo es de-
cir que no coníribuimos de la mis-
ma forma a consegutrla. Por ello
merecen felicitaciones especiales
los que creyeron en la Iniciativa Le-
gislativa Popular, figura legat no uti-
lizada hasta entonces y que ha dado
pie a posteriores intentes, los y las
que asumieron el papel de fedata-
rios y quienes respaldaron con sus
firmas aqueíla iniciativa. En el Baix
Vinalopó hubo cerca de 140 fedaía-
rios y se recogíeron unas 15.000
firmas.

Unas exigencias excesívas para
que el pueblo pueda tomar iniciati-
vas legisladores (500.000 firmas y
numerosos requisiíos), el boicot in-
comprensible de otras organizacio-
nes sindicales y la huelga del 88,
que reclamo todas las fuerzas, hi-
cieron imposible conseguir lo que
hubiera sido un hecho histórico.
Però todo aquel esfuerzo, que ya en
si mismo fue muy valido, se convier-
te ahora en efectivo con este
Acuerdo det Consejo de Ministros,
que libera al profesorado de una
responsabilidad que no le corres-
ponde y le permite asumir la que sí
es su obligación en aras de mejorar
la calidad de la Ensenanza, favore-
ciendo una escuela mas viva y acti-
va sin condicionantes fegales o ex-
ternos. ENTRE TODOS Y TODAS
LO HEMOS CONSEGUIDO. Desde
el STE-PV y la nueva CONFEDERA-
CÍÓN DE STEs nos alegramos de
ello, por ser fruto de un esfuerzo
colectivo.

Retribucions definitives
per a l'any 90

La Llei de Pressupostos de la
Generalitat Valenciana per a
l'exercici 90 ha estat aprovada,
per fi. Í publicada al «DOGV» el 31
de maig. A l'article 2 s'estabteix
l'augment de les retribucions del
personal al servei de la Generali-
tat Valenciana: «Amb efecte d'1
de gener del 1990, el conjunt de
les retribucions bàsiques i com-
plementàries de caràcter fix i pe-
riòdic, assignades als llocs de tre-
ball que ocupa el personal en ac-
tiu al servei de la Generalitat Va-
lenciana no sotmès a legislació la-
boral, experimentarà un increment
del 6%, sense perjudici, si s'es-
cau, de l'adequació d'aquestes úl-
times quan calga per assegurar
que ta retribució total de cada lloc
de treball guarde la relació es-
caient amb el contingut d'especial
dificultat tècnica, dedicació, res-
ponsabilitat, perillositat o penosi-
tat d'aquest.»

Per tant, per a una previsió de
l'IPC del 57% per a l'any 90,
se'ns augmenten només el 6% les

retribucions, donant pràcticament
per tancada la recuperació del po-
der adquisitiu perdut en els
darrers anys. I això legitimat pels
acords de la PSP entre el Consell
de la Generalitat Valenciana i els
sindicats UGT i CC OO. Com
diuen els esmentats acords res-
pecte als funcionaris, en f'article
8: «El Consell y los sindicatos de-
claran que con este acuerdo que-
da definitivameníe cerrada ta com-
pensación por desviaciones entre
las inflaciones previstas y registra-
das en los últimos aiïos.»

La mitjana dels augments retri-
butius dels convenis signats fins
ara està al voltant del 8'5%, men-
tre que per als funcionaris se'ns
assigna, com hem dit, un augment
retribuíiu del 6%. Si bé hem acon-
seguit una de les reivindicacions
històriques, fa clàusula de revisió
salarial, no n'hi ha perquè renun-
ciar al poder adquisitiu perdut, i,
per tant, cal continuar reivindicant
augments retributius bastant per
sobre les previsions d'IPC.

TAULA RETRIBUTIVA DEFINITIVA PER A L'ANY 90

GRUP

A

A

B

B

Catedràtic

Agregat
Professorat
Numerari FP

Mestres Taller

Mestres

SOU

122.899

122.899

104.309

104.309

TRIENNI

4.717

4.717

3.774

3.774

NIVELL

77.779

64.936

64.936

52.729

C. ESPECÍFIC

16.009

3.180

3.180

3.180

A partir del mes de juny el CE augmentarà en 2.250 ptes. al mes, i a
partir del mes de setembre el CE augmentarà en 6.750 pies. més al
mes.

La Llei de Taxes

La pressió dóna fruit

Recentment s'han aprovat els
Pressupostos de la Generalitat Va-
lenciana per a l'exercici 1990. Pel
seu interès, reproduïm part de l'ar-
ticle catorze, Modificacions de la
Llei de Taxes, del Capítol I, titulat
«Dels crèdits inicials i el seu fi-
nançament».

«S'afegeix un nou paràgraf a l'ar-
ticle 94, el text del qual serà et
següent:

Fruirà d'exempció total del paga-
ment de taxes acadèmiques per ma-
trícula et personal docent i no do-
cen t en e ls d i s t i n t s graus
d'ensenyament, adscrit a la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència,
i el personal docent i no docent del
centre universitari a què es refereix
la taxa en qüestió. L'exempció as-
solirà el cònjuge i fills del personal
docent i no docent.

Així mateix gaudiran d'exempció
total del pagament de taxes acadè-
miques per matrícula tes persones
que formen part d'una unitat fami-
liar, on els ingressos familiars

anuals per tots els conceptes no su-
peren dues vegades el salari mínim
interprofessional computat anual-
ment.»

Des de l'STE-PV (STEs) sempre
ens hem manifestat a favor de
l'exempció del pagament de taxes
acadèmiques. No cal ara reproduir
els arguments els quals donen su-
port a la nostra tesi. Això ja s'ha fet.
Vegeu els darrers ALL-I-OLI...

Però sí que és important remar-
car les accions desenvolupades,
tant per part del Nostre Sindicat
com des de la Junta de Personal,
les quafs han donat el seu fruit: la
matrícula gratuïta a la Universitat
per a nosaltres, els nostres cònju-
ges í fills/es.

Per tant, ens hem de felicitar to-
tes i tots per la modificació de la
Llei de Pressupostos de la Genera-
litat Valenciana, pel que fa a la Llei
de Taxes. I ens hem de felicitar no
únicament per la modificació, sinó
perquè la pressió dóna fruit.



D'INTERES/3

El Conseller
presenta la
Reforma Educativa
en el Consejo
Escolar Valenciano

En el Salón de Acíos de la Di-
putación Provincial de Alacant
tuvo lugar el viernes 8 de junio
fa presentación oficial de la Re-
forma Educativa en ef País Va-
lencià por parte del Conseller de
Educación y todo su equipo di-
rectivo ante el Pleno del Conse-
jo Escolar Valenciano,

El Conseller hizo enírega a los
miembros del Consejo de una
amplia documentación, que
comprende los Disenos Curri-
culares de cada àrea y la Red de
Recursos Educativos, recogien-
do la infraestructura de instala-
ciones escolares, datos de es-
colarización y natalidad, etc.,
siendo este material la base para
la elaboración del Mapa Escolar
de la Reforma, que, según anun-
ciaren, deberà estar finalizado a
finales del 90 y en el que se in-
cluirà toda la nueva Red de Cen-
tros de Infantil-Primaria y Secun-
daria, especificando nuevas
consírucciones y transformacio-
nes a llevar a cabo en algunos
de los actuales, ratios, dotacio-
nes humanas y materiales, etc.

Los representantes del STE-
PV, organizacíón mayoritaria en
la ensenanza, plantearon los si-
guientes temas. Los Presupues-
tos Educativos para la Reforma
y las previsiones de su incre-
mento desde la Generalitat Va-
lenciana (el Conseller solo con-
testo haciendo referència a los
130.000 millones que nos
corresponden del Gobierno Cen-
tral al distribuir los 1!3 billones
para íodo el Estado); las carac-
terísticas de la Campana de in-
formación y debaté, teniendo en
cuenta el retraso existente, las
concreciones del Mapa Escolar
y las plantillas de profesorado en
cada nive! a partir del reconoci-
miento del insuficiente Catalogo
de EGB recientemente publica-
do; la continuidad de la política
de normalización lingüística y
sus contradicciones con el Cata-
logo de EGB; la voluntad política
para el desarrollo de la LOGSE
en el País Valencià, tanto en sus
aspectos legales, teniendo en
cuenta los muchos temas que
previsiblemente tendràn caràc-
ter no orgàníco, como en la ne-
gociación de todas las condicio-
nes laborales del profesorado
como base principal para hacer
viable la Reforma, lo cual exige
mejorar la dinàmica de negocia-
ción contando con todas las or-
ganizaciones representatives y
acabando con las marginaciones
fruto de la PSP; la elaboración
de los Programas de garantia so-
cial al acabar la ensenanza obli-
gatòria

Las respuestas tanto del Con-
seller como del Secretarío Ge-
neral y dos Directores Genera-
les fueron muy globales y ambi-
guas. Esperamos tener ocasíón
para que se nos concreten.

Balanç d'un curs i perspectives;

«La LOGSE: punt i seguit...»
Eslem acabant un curs que ha sigut intens en el treball sindical desen-
volupat des de l'STE-PV i des de tots ets STEs de l'Estat. Sense aban-
donar cap tema ni cap front de lluita: estabilitat í accés del professorat
interí, revisió i increment salarial, desenvolupament del concurs de tras-
llats, compliment d'acords, etc.; sense cap mena de dubte ha estat el
debat Í posicionament davant la LOGSE i totes les implicacions de la Re-
forma el que ha marcat la nostra acció sindical per la seua importància
i repercussió.

No podem, tanmateix, acabar ací
el nostre treball sobre el tema; serà
necessari continuar aprofundint en
el debat i clarificant postures entre
els sectors menys compromesos.
Podem fer-ho en les Escoles d'Es-
tiu, durant el curs vinent, de la ma-
teixa forma que ho hem fet en el
nostre recent Congrés d'Unitat, del
qual ha nascut la Confederació
d'STEs, i ho vam fer durant tot el
procés de mobilitzacions que con-
fluiren en la vaga del 10 de maig,
que era una continuació de la Cam-
panya «Ens juguem el futur per una
Reforma Progressista», campanya
impulsada des del mes de febrer
per tots els STEs.

Ha estat aquell treball planificat el
que ha permès revitalitzar el debat
i enfortir les posicions progressis-
tes en els temes de fons: proble-
mes i insuficiències de l'actual sis-
tema educatiu, necessitat de ma-
j o r s i nve rs i ons per a un
ensenyament de qualitat, model
d'escola que es vol, perfil i forma-
ció del professorat que exigeix una
reforma educativa, etc. Alguns sec-
tors reaccionaris i corporativistes
intenten i intentaran amb «conven-
ciments» i més mitjans que nosal-
tres centrar el debat en altres te-
mes: valors morals, ètica-religió,
disminució de la qualitat en esten-
dre's l'ensenyament obligatori (?},
«llibertat d'ensenyança», etc. En de-
finitiva, els arguments de sempre
per a mantindré un sistema discrimi-
natori, selectiu, amb privilegis per a
uns pocs.

Hem popularitzat i dotat de con-
tingut les nostres reivindicacions
davant la LOGSE i tot allò que im-
plica la Reforma, tot í que especial-
ment en el tema del Cos Únic serà
precís aprofundir i clarificar-concre-

tar el missatge, ja que intencionada-
ment es desvirtua des de sectors
contraris a aquest. Avançar cap el
Cos Únic no suposa únicament la
reforma de la Formació Inicial, fent
el pas cap a la llicenciatura per a tot
el professorat modificant els plans
d'estudi, sinó també potenciar la
Formació Permanent per a tot el
professorat realitzada en l'horari
lectiu-laboral a partir de Plans Uni-
taris per zones-comarques que tin-
guen com a base les necessitats
dels centres per a beneficiar els
seus projectes col·lectius. Ambdós
aspectes hem d'unir-los a la millora
de les nostres condicions laborals:
jornada, retribucions, salut laboral,
etc. ÉS tota una concepció ideolò-
gica i organitzativa per a dignificar
la professió docent en totes les
seues etapes a partir d'una valora-
ció per igual de la seua importància
sense deslligar-la de la seua funció
social. És aquest el principal repte
per al pròxim curs, en què haurem
d'exigir un seriós procés de nego-
ciació en tots els aspectes de de-
senvolupament de la LOGSE (legis-
latius i laborals). Els responsables
de les Administracions educatives
han de ser molt conscients de que
sense un professorat motivat i ac-
tiu, il·lusionat per la Reforma, aques-
ta no serà possible. Tot açò supo-
sa millores concretes en la reduc-
ció de l'horari lectiu, en la possibi-
litat de la jornada continuada, en l'e-
quiparació definitiva amb la resta
del funcionariat i en la millora dels
mitjans humans i materials dels cen-
tres, etc.

MOBILITZACIONS DEL 10 DE
MAIG

Molts foren els entrebancs i «in-
sensibilitats justificatives de como-

des postures» que vam haver de
vèncer. Però malgrat tot la vaga del
dia 10 en el País Valencià, així com
en altres zones de l'Estat, va de-
mostrar que u'n ampli sector de tre-
bal ladores i t reba l ladors de
l'ensenyament, de les i dels estu-
diants, estan disposats a seguir llui-
tant per una Reforma Progressista
que permeta avançar cap al model
d'Escola Pública, Popular y Valen-
ciana. És el sector que manté el seu
compromís, que no es deixa dur per
postures conformistes i individualis-
tes. El que pot dinamitzar l'escola
com ho està fent des de fa anys. I
per tant és el sector que exigeix un
compromís polític amb les necessi-
tats educatives dels sectors socials
menys afavorits.

DEBAT PARLAMENTARI.
ESMENES

El 23 de maig els Secretariats
Confederals d'UCSTE i STEC {ara
ja Confederació d'STEs) van fer lliu-
rament a tots els Grups Parlamen-
taris del Parlament espanyol de les
nostres «Propostes d'Esmenes a la
LOGSE». Però la correlació de for-
ces parlamentàries no ens permet
ser molt optimistes. A més a més
els sectors més dretans sí que se-
gueixen utilitzant tots els mitjans
que tenen al seu abast. Esperem,
com sembla probable, que el debat
parlamentari continue en el pròxim
període de sessions, després de
l'estiu, i pugam recuperar la iniciati-
va en la discussió, fonamental, del
desenvolupament de la LOGSE.

EIXOS DE LA NOSTRA ACCIÓ
SINDICAL PER AL CURS VINENT

El curs 90/91, curs d'Eleccions

Sindicals, curs del desenvolupa-
ment de la LOGSE, serà decisiu per
a fer un salt important en reivindica-
cions bàsiques per a l'STE-PV, tant
pel que fa a qua l i ta t de
l'ensenyament (reducció alum-
nes/aula, augment de plantilles, mi-
llora d'infrastructura i dotacions als
centres) com en condicions laborals
i professionals (reducció de l'horari
lectiu, possibilitat de jornada conti-
nuada, millores retributives, forma-
ció permanent, etc.).

Siga quin siga el desenllaç de fa
LOGSE, serà precís seguir lluitant
per la consecució del Cos Únic, de
la democràcia en els centres con-
certats, per aprofundir en la gestió
democràtica (no quedar-nos pas-
sius davant dels intents d'acabar
amb l'elecció dels equips directius
ni d'introduir en els públics figures
contràries a aquest principi, exigir
en els centres concertats mecanis-
mes que permeten l'elecció de la di-
recció), per l'autonomia real i capa-
citat de decisió dels Consells de
Centre i Territorials, en contra de la
creixent tendència a la jerarquitza-
ció entre el professorat mitjançant
vies diverses, com són la professio-
nalització dels càrrecs directius
amb major diferenciació salarial i la
desvinculació de la docència de tas-
ques que han d'estar-hi íntimament
lligades i li han de donar suport, cas
de funcions com la inspecció, orien-
tació, assessorament pedagògic i
diverses vies de formació perma-
nent.

Temes que exigeixen la conti-
nuïtat de la nostra Acció Sindical
basada en la participació directa
del professorat.
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Colònies d'Estiu
La Cooperativa valenciana VINE-

TE'N us ofereix per aquest estiu un
seguit d'activitats en contacte amb
la naturalesa, l'esplai, la cultura i tra-
dicions dels diferents pobles va-
lencians.

Després d'organitzar estiu rere
estiu campaments al llarg del País
Valencià (Guardamar, Morella, Xert,
o muntanyes com Penyagolosa}, en-
guany els monitors i monitores de la
Cooperativa VINE-TE'N hem orga-
nitzat tres campaments per a xi-
quets Í xiquetes de 8 a 14 anys.

Les dates son aquestes:
— Del 7 al 19 de juliol, en Si-

narcas.
— Del 19 al 31 de juliol, també

a Sinarcas, en la Serra de l'Aliguilla,
vora el riu Regajo.

— Del 31 de juliol al 12 d'agost,
en Biar, a la Serra de Mariola.

L'eixida i arribada seran des de
València en autobús i el preu per xi-
quet i campament serà de 21.000
pessetes, amb menjar, desplaça-
ment i material inclosos. Per tal de
reservar plaça i obtenir més infor-
mació podeu cridar als següents te-
lèfons: 331 50 05 (de 12 a 14 h.) i
393 10 12 {de 17 a 19.30 h.)
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Les instruccions d'inici
de curs per a EGB i EE
MM: Cap canvi
Els dies 30 de maig i 5 i 7 de juny es va reunir la Mesa Sindical d'E-
ducació per tal d'analitzar l'Ordre de 15 de juny del 1990, de la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les ins-
truccions que regulen l'organització i el funcionament dels centres
docents d'Educació Pre-escolar, Educació General Bàsica, Educació
Especial, Batxillerat i Formació Professional, mantinguts amb fons
públics i que depenen de la Conselleria de Cultura, Educació i Cièn-
cia de la Generalitat Valenciana.

Cuerpo Único, £por què no?

Detallar tot el contingut d'aques-
tes instruccions i el de la Mesa Sin-
dical seria molt llarg. Per això es-
mentarem únicament els aspectes
principals i les crítiques que l'STE-
PV presentà per escrit a la Conse-
lleria. Val dir que la Conselleria ens
entregà un primer esborrany una
setmana abans i en la Mesa del dia
7 ens presentà un segon esborrany
amb variacions imperceptibles. Del
resultat final ben poc podem es-
perar.

Els trets principals de les instruc-
cions d'inici de curs són els se-
güents: vénen regulades per una
Ordre, a publicar al «DOGV»; és ía
primera vegada que al País Valencià
es regula per una norma de rang le-
gal la jornada laboral del professo-
rat; aquesta jornada laboral s'esta-
bleix en 37 1/2 h.; les hores lecti-
ves per al professorat d'EGB són
25 setmanals, i per al professorat
d'EE MM en són de 18 a 20 h. set-
manals; la formació permanent del
professorat és contemplada en les
hores complementàries de còmput
mensual i només aquelles «activitats
institucionals de perfeccionament
individual»; no es contempla amb
garanties la reducció de l'horari lec-
tiu al professorat major de 55 anys;
no es contempla la regulació de la
jornada continuada; no n'hi ha cap
regulació de la continuïtat de l'en-
senyament en Valencià, Í continua
l'entrebanc de la data límit del 10
de setembre per a comunicar la vo-
luntat de fer ensenyament en Valen-
cià en EE MM, a més que es dema-
na únicament la relació nominal del
professorat que imparteix les clas-
ses en Valencià pressuposant que

l'ensenyament s'ha de fer en Cas-
tellà.

L'STE-PV presentà un ampli do-
cument on s'esmenava profunda-
ment aquesta Ordre, en els aspec-
tes assenyalats i en altres. Aquesta
és l'exposició de motius que en-
capçalava el document:

«1. Les Instruccions d'inici de
curs no haurien de tenir, ara per ara,
el rang legal d'Ordre, tenint en
compte la proximitat de la implanta-
ció de la Reforma del Sistema Edu-
catiu i de la Llei que l'ha de regular.

2. Aquestes Instruccions han
d'anar acompanyades del compro-
mís, per part de la Conselleria, d'o-
brir una negociació econòmica que
contemple el pas d'una jornada de
40 hores setmanals a una altra de
37 1/2 hores.

3. Així mateix, cal el compromís
d'obrir un procés de reducció horà-
ria a 20 hores per a EE, Pre-esco-
lar i EGB Í 15 hores per a Ensenya-
ment Secundari.

4. Cal, també, el compromís de
la Conselleria a obrir un procés de
debat i negociació, amb tota la co-
munitat educativa, sobre el calenda-
ri escolar que comporte la raciona-
lització global de l'activitat educa-
tiva.

5. En definitiva, exigim de la
Conselleria una predisposició nego-
ciadora amb tota la comunitat edu-
cativa en general i en particular amb
els representants del professorat a
través de la Mesa Sectorial d'Edu-
cació, per tal d'acometre una regla-
mentació del Sistema Educatiu que
garantesca una millora de la qualitat
de l'Ensenyament Públic.»

L'ensenyament en
Valencià en els EE MM

Com hem dit abans, l'Ordre
contínua fixant el 10 de se-
tembre com a data límit per a
comunicar el professorat que
farà l'ensenyament en Valen-
cià, així com en quines assig-
natures i grups. Però això,
com ho hem dit repetides ve-
gades i li ho hem fet saber
per activa i per passiva a Bal-
tasar Vives, Director General
d'Ordenació i Innovació Edu-
cativa, qui mana (?) en la cosa
del Valencià, és impossible.
En aqueixa data no està tan-
cada encara la matriculació,
no estan repartits els grups
entre el professorat ni les as-
signatures dintre del semina-
ri que han d'impartir. Per
tant, aquesta data límit no
evita el que vol evitar, sinó
que ho permet. L'STE-PV ha
proposat el següent redactat
a l'apartat VI. Ensenyament
del Valencià de l'Annex 2 de
l'esmentada Ordre:

«2. Ensenyament en Va-
lencià.

a) Pel que fa a les assigna-
tures ensenyades en Valen-
cià en els centres de les po-
blacions relacionades en
l'Art. 35 de la Llei d'Ús i En-
senyament del Valencià (lle-

vat de les línies en Valencià),
s'actuarà segons els criteris
següents:

Els centres, a proposta del
professorat interessat, co-
municaran el director territo-
rial corresponent el profes-
sorat, les assignatures i els
grups en què es puga realit-
zar l'ensenyament en Valen-
cià, perquè hi actue d'acord
amb el que estableix l'article
únic de l'Ordre de 31 de ge-
ner del 1987 de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i
Ciència («DOGV» de 20 de fe-
brer), ut i l i tzant l 'annex
corresponent.

Aquesta proposta es publi-
carà en el tauler d'anuncis
del centre per al coneixe-
ment de l'alumnat durant 15
dies.»

«b) El seminari de Valencià
incorporarà tres hores set-
manals per a reciclatge del
professorat del centre.»

«c) Tots els centres hau-
ran de tenir un Pla de Norma-
lització Lingüística per tal
d'afavorir l'ús del Valencià en
la vida interna del centre i
com a llengua vehicular de
l'ensenyament.»

En la dècada de los 70, un amplio sector progresista, unido en la lucha
contra el franquisme bajo la forma de coordínadoras y amparado en los
Colegios de Doctores y Licencíados, asume la defensa de una platafor-
ma para la defensa de la Escuda Pública, gratuïta, científica, laica, de
calidad... organizada en un «tronco» —cicló— único de O a 8 anos e im-
partida por un Cuerpo Único.

Desde 1970 en que se aprobó la
Ley General de Educacíón, que no
llego a aplicarse en su totalidad por
falta de financiación, no ha existido
una ley educativa tan importante
como la LOGSE. Su contenido va a
determinar el futuro del sistema
educativo y de la profesión docen-
te por muchos anos.

La LGE del 70 se encontró con
un magisterio de titulación muy di-
versa: plan profesional, plan 50 (ba-
chiller elemental), plan 67 (bachiller
superior y tres cursos), y lo trans-
formo en profesorado de EGB, y, a
partir de ese momento, la formación
inicial del magisterio se estableció
al nivel de diplomado universitario.

Luego vendria la Ley 30 del 84,
de Medídas para la Reforma de la
Función Pública, y el Gobierno del
PSOE nos diria a bombo y platillo
que la Adicional XV iba en el cami-
no del Cuerpo Único, puesto que a
partir de ese momento los múltiples
cuerpos existentes en la ensenan-
za —como los rnandamientos— se
reducían a dos: maestros de primà-
ria y profesores de secundaria. Un
afio apenas duro la nueva medida,
pues dicha adicional se derogo en
medio de la coníesiación del profe-
sorado a la carrera docente y a la je-
rarquización («... de entrada, grado
2 y grado 3»), que con su proyecto
de Esíatuto del Profesorado pensa-
ba el MEC implantar. El propio MEC
reconoce que su proyecto estabíe-
cía «grados de artificialidad», y re-
convirtió la idea original, elimtnando
los proyectos globales, que supu-
sieran confrontación, e introducien-
do sutilmente, a lo largo de este
quinquenio, normas que, revestidas
de otras formas, hayan conseguido
con mayor eficàcia los objetivos
previstos (largos calendarios de ne-
gociación, múltiples comisiones
técnicas, firmas de pactos parcïales
que garanticen la paz escolar; pro-
ceso de reforma que, por largo, pa-

rece suficientemente conocido, de-
batido y asumído, cuando no es
así...).

Al final, aparece en febrero del
90, el anteproyecto de LOGSE, que
ya dice con toda claridad que e! pro-
fesorado de los niveles educativos
obligatòries va a estar dividido en
cuaíro categorías: maestros de pri-
mària, 3-6 y 6-12 anos, y en la se-
cundaria, aparte de los propios
maestros de primària que impartan
inicialmente 12-14, coexistiran los
maestros de taller, los agregados y
los catedràticos. La enseiïanza se-
cundaria obligatòria (12-16) aumen-
ta, pues, las actuales diferencias
entre el profesorado que la vaya a
impartir.

Esta sinrazón pedagògica està
sustentada bajo criterios economi-
cistas, que mantienen titulados A y
B, que por su formación inicial es-
taran destinades a perpetuar el ac-
tual status del profesorado, con di-
ferencias realmente escandalosas
en cuanto a retribuciones, jornada
laboral y reconocimiento social, en-
tre ios dos extremos de la escale-
ra: maestros y catedràticos.

Argumentes legales, por consi-
guiente, no se oponen (véanse los
precedentes del 70 y del 84 antes
citados). El propio MEC, cuando en
el 83 presento su Plan de Forma-
ción Permanente del Profesorado
(creación de los Centros de Profe-
sores), presento igualmente su Pro-
yecto de Formación Inicial, que con-
templaba una formación bàsica co-
mún, una especialización en àreas y
ciclos, y todo esto hecho bajo el cri-
terio de una titulación única su-
perior.

Esos mismo es lo que en estos
momentos estamos pídiendo y no la
oferta «engaiïabobos» que hace el
MEC: oposiciones restringidas para
maestros licenciados —la mayoría
de los cuales lo son por Pedagogia
o Psicologia—, facilídad de cursos

por !a UNED para obíener la licen-
ciatura, cinco mil càtedras de «ac-
ceso reiïído» para los actuales agre-
gados, o la curiosa salida de profe-
sor asociado universitario, símultà-
nea con la càtedra de secundaria.

Nuestras demandas no tienen
que ver ni con la lucha intercorpo-
rativa para ver quién mejor se situa
ni con la carrera de méritos, ni con
la intención de perjudicar a unos
cuerpos en beneficio de otros. Las
aclaramos: queremos que la LOGSE
contemple que la formación inicial
de todo el profesorado que acceda
en el futuro a la ensenanza sea igual
y tenga una titulación universitària
única, aunque especializada en
àreas y ciclos educativos, y dàndo-
le mucha importància a las pràcti-
cas. Ese seria el paso mas clara ha-
cia el Cuerpo Único.

iQué hacer, sin embargo, con los
mas de 200.000 que hoy trabaja-
mos en la ensenanza? í,Es la titula-
ción universitària la solución a nues-
tras demandas? Rotundamente, no.
Disminúyase el horario lectivo, au-
méntese la plantilla de los centros
y hàgase posible que el profesora-
do, dentro de su horario lectivo ac-
ceda —con caràcter obligatorio— a
una formación permanente que cu-
bra las actuales deficiencias didàc-
ticas, metodológicas, de técnicas
de trabajo, de contenidos, de eva-
luación... que padecemos en mayor
o menor grado todo el profesorado,
independientemente de la titulación
que poseamos. Y, mientras tanto,
recójase en la LOGSE la profesión
de «ensenante, maestro, profesor o
trabajador de la ensenanza», común
a todo el colecíivo que actualmente
dedica sus esfuerzos a esta pro-
fesión.

Eso es apostar por la transforma-
ción en profundidad del sistema
educativo y por la educación del
profesorado —que es el motor de
dicho sistema—, a las demandas
que la sociedad hace. Mantener la
propuesta de cuatro cuerpos, como
hace la LOGSE, es potenciar el in-
dividualismo, la jerarquización, la
desconsideración en definitiva, ha-
cia los primeros anos de la ensenan-
za obligatòria.

—Oye, Carlitos, <,te imaginas que todas las ninas y ni-
nos, porque somos pequenos, fuéramos atendidos por mé-
dicos que solo estudiasen 3 anos de carrera?

— jClaro, nina, curar a mozuelos y mayores es mas
importante!

—;Ah! Entonces, <,por eso dice la LOSE que para ense-
nar hasta los 12 artos hay bastante con ser maestra de carre-
ra corta?

—Que sí, nina. t,No ves que solo nos tienen que ensehar
a conocer nuestro cuerpo, lo que nos rodea; a leer, escri-
bir, sumar, restar, multiplicar y jhasta dividir!; a pensar, ra-
zonar, discernir, adquirir buenos hàbitos de convivència,
solidaridad, ètica...?

—No sigas, ya lo comprendo. Y eso es mucho menos im-
portante que ensenar polinomíos, integrales, metanos... la
lista de los Reyes Godos!

—Nina, que sí. <Jú què te crees? <,Cómo va a ser igual
lo primarío que lo secundario?

—Entonces mis amigos y amigas del STE-PV estan equi-
vocados...

—jPues claro! jCómo va a ser lo mismo curar o ensehar
a ninas y a nïnos chicos que a grandes!

—Pues yo quiero que mi medico y mi maestra estudien y
se preparen lo mismo que la medico y el maestro de los
mayores.
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Oferta de la Patronal
del 24-5-90
Jornada

En los Ceniros Docentes de Preescolar integrades en EGB, en EGB, en BUP
y en FP, o en los que sustituyan a estos por la aplícación de la LOGSE y mien-
tras tengan concierto educativo, al comienzo del curso escolar 92/93 la jornada
de trabajo serà de 25 horas lectivas y 5 complementarias y 10 al arïo a dispo-
sición del Centro para realizar actividades complementarias previstas en el Ari.
21. Dicha jornada se realizarà de lunes a viernes.

La jornada pactada esta supeditada a poder impartir los currícula aprobados
por las Adrninistraciones Educativas para los distintes niveles.

A tal fin. las Adrninistraciones Educativas incrementaran la actual ratio pro-
fesor/aula en la cuantía y niveles que corresponda.

La Mesa del Convenio determinarà, mediante la correspondiente negocia-
ción, la reducción de jornada en los centres no concertades.

En función de lo establecido en los pàrrafos anteriores. en cada Comunidad
Autònoma con transferencias, en el Territorio MEC, y en las Comunidades Au-
tónornas con Convenio colectivo propio, la Comisión Paritaria harà el seguimien-
to de los acuerdos a que las comïsiones autonómlcas lleguen en cuanto a re-
ducción anual se refiere.

Jornada Personal no Docente
Se adecuarà el computo anual en razón de 39 horas semanales y los dos

días mas de vacaciones que se conceden.

Salarios
Docentes niveles concertados: lo previsto en los PGE.
Docentes niveles no concertados: el 13'26%.
Personal no docente: el 9%.
Enseiïanzas no regladas: el 9%.

Vacaciones
El 60% de la plantilla docente tendra 2 meses de vacaciones en verano (en

los Centros concertados}.
En los Centros sin'ningún nivel concertado todo el personal tendra derecho

a 12 días naturales de vacaciones. a disfrutar preferentemente durante el pe-
ríodo estival.

Àmbito temporal
Del 1 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1991.
Anualmente se efectuaran las correspondientes revïsïones salariales. En di-

chas revisiones y en los Centros docentes o niveles concertados se fijarà el sa-
lario anual teniendo en cuenta la desviación del IPC previsto para el aiïo anterior
y que reconozcan las Adrninistraciones Educativas.

Otras cuestiones
ILT: 100% durante los 6 primeros meses los Centros Docentes o niveles

concertades.
Derecho a retribución para el profesorado que asista a cursos de perfeccio-

namiento con autorización del titular.
Jubilación obligatòria a los 65 anos con clàusula de garantia.
Introducción del capitulo de enfermedades profesionales.
Gratuídad hijos y huérfanos de las actividades complementarias.
Actualización pólizas.
Supresión clàusula de descuelgue.
Plus de insularidad (renegociación).
Art. 30. El personal administrativo y de servlcios generales duranle los me-

ses de julio y agosto y vacaciones de Navidad y Semana Santa tendra jornada
continuada de 6 horas diahas, pudiéndose estabiecer turnos para que los dis-
tintos servicios queden atendidos.

Todo este personal durante los períodos indicados tendra cuarenta y ocho
horas ininterrumpidas de descanso.

Centres en crisi
Un any més, la Conselleria ens ha aplicat la seua política de fets con-

sumats: «en aquest moment no hi ha temps per a negociar uns nous acords
si volem recol·locar en setembre el professorat afectat; ara bé, si voleu
que negociem podem tardar mesos en tindré clar el tema...».

Enguany encara és més greu. Després que es van comprometre en pre-
sentar una proposta unitària. Una setmana després la Conselleria presen-
tava la seua proposta i s'oblidava del tema. El passat dia 6 presentava una
nova. Ara la mateixa cançoneta. Tornem a començar.

Per què l'STE-PV ha decidit signar?

En primer lloc perquè les assem-
blees de treballadors i treballadores
així ho han decidit.

La nostra valoració de l'última
oferta de la Patronal és globalment
insatisfactòría perquè, tot i que con-
té importants avanços per als Cen-
tres Concertats, discrimina clara-
ment els No Concertats. La nostra
valoració de tots els seus punts és
la següent:

Jornada: La redacció actual de
l'oferta proposa que per al curs
92-93 la Jornada serà en tot l'Estat
per als Centres Concertats de 25
hores lectives i 5 complementàries
setmanals, més 10 hores comple-
mentàries anuals acumulables, po-
dent negociar en cada CC AA amb
competències i en el territori MEC
el calendari d'aplicació d'aquesta
reducció.

Per als Centres No Concertats
només oferta la promesa de nego-
ciar la reducció de jornada. Aques-

ta és la primera discriminació impor-
tant, tot i que hem de reconèixer
que és la primera vegada que la
CECE no només accepta parlar del
tema, sinó que a més a més ho fa
per escrit. Pensem que com a mí-
nim s'hauria d'assenyalar la data dï-
nlciació d'aquesta negociació, que
podria ser en setembre d'enguany
o en gener del 91.

A tot açò encara hem d'afegir un
altre motiu d'inseguretat en l'aplica-
ció de la reducció de jornada, i és
el lligar-la a l'adequació de la ratio
professor/aula per part de l'Admi-
nistració.

Per al PAS no es contempla cap
reducció de Jornada i pensem que
davant d'una proposta de conveni
per a dos anys s'hauria d'anar adap-
tant la jornada com a mínim a la que
en aquest moment tenim en el País
Valencià, en la línia d'aconseguir la
Jornada de 35 hores.

Salaris: Novament la nostra dis-

crepància principal es centra en els
increments per als nivells no con-
certats, als quals els oferten una
pujada salarial del 13'26% enfront
dels increments que per als ma-
teixos nivells es preveuen en els
PGE (veure ALL-I-OLI núm. 67).

També és important constatar
que per als treballadors i treballado-
res de Centres d'Ensenyament No
Reglat es proposa un increment del
9%. Curiosament aquest és el sec-
tor que pitjors condicions salarials i
laborals té.

Vacances: Aquest és un apartat
plenament satisfactori, ja que hem
aconseguit la desaparició del «Plus
de Transport» que es va introduir en
el famós Acord Laboral.

Àmbit temporal: Pensem que
l'àmbit temporal hauria de ser fins
desembre d'enguany i no fins de-
sembre del 91 com proposa la
CECE, ja que estan pròximes les
eleccions sindicals i podria passar
que la correlació de forces can-
viarà.

Revisió salarial: Ací tornem a tin-
dré problemes. Només existeix la
revisió salarial per als Concertats,
discriminant eís No Concertats.

Altres qüestions: En aquest
apartat tot és satisfactori, llevat del
Plus d'Insularitat, que tanmateix no
afecta al País Valencià.

No obstant aquesta valoració,
quan les assemblees ja han decidit
que signem, el que hem de fer és
veure els aspectes positius i seguir
lluitant per avançar en aquells apar-
tats en els quals creiem que no hem
aconseguit el que volíem.

En aquesta línia de treball l'STE-
PV ja ha citat a tots els Sindicats i
Patronals per a constituir la Mesa
Negociadora Autonòmica que ens
permeta negociar la possibilitat de
reduir jornada el proper curs es-
colar.

Què faran-farem amb la UTEP?

No és això, companys, no és això
En els darrers temps estem

veient tota una sèrie d'actituds per
part de CC OO respecte de la
UTEP que no és que ens sorpren-
guen, però que ni entenem ni com-
partim. Posem alguns exemples
d'això que estem dient:

L'any passat, en el mes d'abril,
CC OO va convocar una vaga a
l'Ensenyament Privat unilateralment
a nivell estatal sense comptar amb
UCSTE. Açò va provocar que des
dels STEs forçàrem la convocatòria
d'assemblees d'UTEP. En concret
les que es van fer ací al País Valen-
cià es definiren per no convocar
vaga. Bé, doncs, CC OO va mante-
nir ía seua convocatòria. No ho en-

CIRCULAR N.° 1
Orden por la que se regula la organización y el funcionamiento
de los Centros mantenidos con fondos públicos

^Quién nos defiende?
Los pasados 30 de mayo y 5 de

junio la Conselleria convoco la
Mesa Sectorial de Educación
(Mesa de la Pública) para traíar la
citada Orden, Orden que afecta
también a todos los Centros Con-
certados. Como éste era el único
foro donde estaba previsto nego-
ciar (i?) este tema, el STE-PV de-
cidió incluir en su Cornisión Nego-
ciadora un representante de la En-
senanza Concertada.

Ante nuestros intentos de intro-
ducir el tema de la Privada Con-
certada, la Administración se nego
y con una intervención absoluta-
mente demagògica quiso confun-
djr lo que son condiciones de tra-
bajo (que se regulan por el Conve-
nio Colectivo) con lo que es la or-

ganización y funcionamiento del
Centro que se regula en esta Or-
den y de la cual son ellos los úní-
cos responsables.

Ante esta situación ni FETE-
UGT ni la nueva coalición SI (FSIE
y CSIF) dijeron nada en sus inter-
venciones; tan solo ANPE (que es
un Síndicato exclusivamente de
Pública) planteó que los inspecto-
res hícieran cumplir la jornada de
los alumnos en los Centros Con-
certados y CC OO en un intento
de no desmarcarse hizo la síguien-
te intervención: «...sobre el tema
que plantea el STE-PV de la Con-
certada, es un principio de CC OO
de que el funcionamiento de todos
los Centros mantenidos con fon-

dos públicos sea lo mas parecido
posible».

Como veis, nos quedamos so-
los con nuestra postura de que se
hablara también de las partes de
la Orden que afectan a la Ense-
nanza Concertada. Lógicamente,
ante estàs actitudes se cortó cual-
quier posibilidad.

Después de esto, en la reunión
de la Mesa Sindical de Privada del
dia 6-6-90 planíeamos en el turno
de ruegos y preguntas el que se
convocarà una Mesa para tratar
este tema y el de la Formación
Permanente del Profesorado.

Ante estos hechos nos pregun-
tamos: iquién nos defiende a los
trabajadores de la Privada?

íenem ni ho compartim, tradicional-
ment en UTEP les mobilitzacions
han sigut convocades per les as-
semblees.

En un «Notícies Sindicals» de no
fa molt ens acusaven de ser «el Sin-
dicat de la Classe» i no un Sindicat
de classe com ells. No ho entenem
ni ho compartim. Serà que vénen
patents «de classe» i nosaltres no
l'hem comprada. Serà que és ser
més «de classe» deixar-nos fora de
la negociació dels endarreriments
pel deute social als 120.000 treba-
lladors de l'Ensenyament Privat que
també cobrem dels Pressupostos
Generals de l'Estat. Tot serà que
ens vàrem enganyar quan férem la
UTEP a l'any 82 Í ara ens n'adonem.

En la darrera assemblea de la
UTEP (el 30-5-90), on es tractava la
possibilitat de signar o no el Conve-
ni, van dir literalment: «nosaltres no
reconeixem aquesta assemblea
com a decisòria». No ho entenem ni
ho compartim. iSerà que com por-
tàvem valoracions diferents de l'o-
ferta de la Patronal tenien ja presa
la seua decisió abans de l'assem-
blea? Per a convocar aquesta as-
semblea ens havíem posat d'acord
els dos Sindicats, no sols per a Va-
lència, sinó també per a Alacant i a
Castelló. Doncs bé, a Castelló ni
apareixeren per l'assemblea ni van
convocar els seus afiliats i en Ala-
cant va ocórrer ei mateix que a Va-
lència: «no reconeixem aquesta as-
semblea com a decisòria perquè hi
ha molta gent de l'STE.

Però l'úitima va ser el passat dia
6-6-90, en la Mesa Sindical: varen
presentar un document contra Con-
selleria, denunciant els incompli-
ments d'aquesta respecte la Mesa
Sindical, signat conjuntament amb
la FETE-UGT, sobre el qual a nosal-
tres no ens havien dit res. No ho en-
tenem ni ho compartim, no amb el
seu contingut, amb el qual estem

d'acord, sinó amb la forma. Serà
que ja no ens consideren companys
de coalició. Serà que ja han decidit
trencar la UTEP?

No és això, companys, no és
això.

Convenio
Autonómico
El STE-PV exige la
constitución de una
Mesa Negociadora
Autonòmica para
desarrollar el VIII
Convenio Colectivo
Estatal de la
Ensenanza Privada

Dado que se ha firmado en
Madrid el VIII Convenio Colecti-
vo Estatal de la Ensenanza Pri-
vada, y que en su apartado de
jornada se prevé que en las
CC AA con competencias se
puede negociar un calendario
de reducción de la misma, el
STE-PV ha instado a las patrona-
les (Educación y Gestión, y la
CECE} y a los sindicatos repre-
sentativos del sector a iniciar lo
mas ràpidamente posible nego-
ciaciones encaminades a conse-
guir acuerdos respecto a la re-
ducción de jornada.

Por consíguiente, el STE-PV
espera que con la constitución
de la Mesa Negociadora Auto-
nòmica se consigan avances im-
portantes en las condiciones de
trabajo para el conjunto de los
docentes de la Ensenanza Pri-
vada.
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Resolucions aprovades (extracte)
Sobre parallamps
radioactius

Exigim la immediata retirada dels parallamps ra-
dioactius de les Escoles Í en general, perquè això siga
possible, que es prenguen les mesures necessàries de
forma que, provisionalment i mentre no es troben llocs
d'emmagatzemament definitiu, siguen desmantellats i
aparcats amb les degudes mesures de seguretat.

Sobre professorat interí
1. Exigim la modificació del projecte de LOGSE

perquè tanca la via d'accés del professorat interí per
concurs.

2. Denunciem la centralització de la convocatòria
de provisió de vacants de professorat interí d'EGB del
territori MEC; exigim el manteniment de llistes des-
centralitzades.

3. Instem els STEs a articular una acció sindical
que promoga la consecució de les reivindicacions
enumerades.

Sobre retribucions
Denunciem la política salarial del Govern, que ac-

centua la pèrdua del poder adquisitiu del funcionariat
docent al mateix temps que no s'assumeix la resolució
definitiva de l'homologació retributiva. Tot això emmar-
cat en una dinàmica de Pacte Escolar d'algunes orga-
nitzacions sindicals que no reivindiquen amb accions
mobilítzadores per a l'aconseguiment d'ambdues rei-
vindicacions.

Sobre el racisme
Els recents rebrots de racisme en l'Europa i en l'Es-

tat espanyol són alarmants.
El rebrot d'antisemitisme, les teories revisionistes

de la història propera que pretenen una visió edulcora-

da del nazisme, són fenòmens que han de trobar una
adequada resposta.

Al nostre Estat s'han produït en les darreres set-
manes actuacions d'un clar matis racista: expulsions
d'immigrants clandestins, campanyes de culpabilització
com a delinqüents d'immigrants africans, la recent Llei
d'Estrangeria...

Si això apareix quan tenim una de les més baixes
taxes d'immigració d'Europa, el futur es presenta es-
pecialment preocupant.

Un gran repte de les forces progressistes d'Euro-
pa és aconseguir una Europa pluriracial i multicuítural,
no tan sols basada en el respecte a totes les cultures
de totes les nacions europees (amb o sense Estat), sinó
també a les cultures dels immigrants d'altres àrees i zo-
nes (Àfrica, Àsia, Amèrica Llatina...).

El Congrés d'Unificació UCSTE-STEC demana al
Secretariat de la Confederació l'organització durant el
proper curs d'una Jornada a l'Ensenyament, com més
unitària millor, amb el tema «L'Escola contra el Racis-
me», «L'Escola com a espai integrador de les diferèn-
cies». Al mateix temps es realitzaria un estudi sobre la
situació dels immigrants i l'escolarització dels seus xi-
quets i les seues xiquetes.

El Cos Únic també inclou la
Universitat

Donat que en cap moment els estaments universi-
taris s'han sentit part integrant del conjunt del sistema
educatiu, ja és hora de mamprendre una lluita per la
consecució del Cos Únic també a la Universitat, creant
les mesures necessàries per a la mobilitat del personal
docent fins arribar a ser titular d'Universitat.

El professorat al qual fa referència la LOGSE podrà
promocionar als departaments universitaris, sempre
que tinguen la titulació adequada. L'esmentada promo-
ció es realitzarà per concurs de mèrits, atenent a la for-
mació docent i investigadora del professorat.

Els dies 1-2-3 de juny s'ha celebrat en Madrid el Congrés d'Unitat de les
Confederacions d'Ensenyament STEC i UCSTE, que han format la Confede-
ració de STEs, nom de la nova organització resultant de la unitat entre
ambdues.

Al Congrés d'Unitat dels STEs han participat unes 300 persones, dele-
gades i delegats en representació dels STEs confederats, que procedien
de: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantàbria, CastHIa-León, Casti-
lla-La Mancha, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Región Murciana,
Melilla, País Valencià, Rioja, Illes. També van vindré representants de
TSTEE-EILAS.

Després dels debats les delegacions aprovaren els Estatuts de la nova
Confederació de STEs, les Ponències de Política Educativa i Acció Sindical
i la Carta Financera de la nova Confederació.

També s'han aprovat diverses resolucions: consecució immediata de
competències educatives per a totes les CC AA i, mentrestant, que el pro-
fessorat en expectativa de destinació i interí no siga traslladat forçosament
fora de la seua comunitat autònoma; modificació del projecte de LOGSE
que impedeix l'accés per concurs i exigència de llistes descentralitzades
per a proveir vacants de professorat interí d'EGB en el «territori MEC»; re-
buig a la sentència del Tribunal Suprem que eximeix els empresaris de re-
tribuir les hores destinades a votació en les consultes electorals. S'aprovà
una resolució contra el racisme i contra la recent expulsió d'una vintena de
ciutadans i ciutadanes marroquí's. La Confederació de STEs acordà col·la-
borar en la campanya de recollida de signatures per a la iniciativa legislati-
va popular que ha proposat el Moviment Ecologista Í donar suport a les mo-
bilitzacions realitzades en tot l'Estat contra tot tipus d'instal·lacions radioac-
tives. Així mateix el Congrés ha manifestat el seu suport a la lluita del poble
saharaui per a assolir la plena sobirania i pel dret a viure en pau en els terri-
toris que els pertanyen, ara ocupats pel Marroc. La Confederació de STEs
exigeix una autèntica educació sexual en l'escola i una informació objectiva
en els centres d'ensenyament sobre el fenomen de la SIDA.

Les delegacions han debatut i preparat el pla de treball de la Confede-
ració de STEs per al pròxim període, tocant tant els aspectes relatius a la
Reforma i la LOGSE com l'acció sindical quotidiana Í les eleccions sindicals
que es desenvoluparan durant el primer trimestre del curs pròxim, tant a
l'ensenyament estatal com en Privada, en Universitat i entre el personal la-
boral. Per al sector de Privada la unitat aconseguida en aquest congrés
aprofitarà per a reforçar el sindicalisme unitari i autònom entre els treballa-
dors i les treballadores progressistes. Pretenem seguir avançant en tots els
temes, tant en les condicions de treball i estabilitat en el treball com en la
millora de la qualitat de l'ensenyament. Un dels objectius més immediats
serà intentar canviar l'actual correlació de forces que hi ha en les diferents
Meses Negociadores.
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En la ponència de Política Educativa s'ha aprovat la defensa d'un model
l'Universitat caracteritzat pels següents trets: Universitat pública, democrà-
ica, antíburocràtica i antijeràrquica, crítica i de qualitat. Per al professorat
miversitari s'ha aprovat un programa d'Acció Sindical, estructurat en els se-
lüents eixos: A) Professorat contractat: associat i ajudant; salaris i pen-
íons; plantilla docent; millora de les condicions de treball; actualització,
lerfeccionament i promoció professional; serveis universitaris de suport.
"arnbé es va prendre el compromís Í la decisió de participar en les pròxi-
les eleccions sindicals en el sector d'Universitat amb una oferta sindical
utònoma Í assembleària.

El Congrés acordà realitzar en el mes de setembre unes Jornades de Do-
les dels STEs per a afrontar temes com les eleccions sindicals í el disseny
l'un pla de formació específic per a les dones que desenvolupen activitat
indica).

El Congrés va triar el nou Secretariat de la Confederació de STEs, re-
iresentant els diversos STEs confederats i els diversos sectors de
ensenyament, que, després de les intervencions de les organitzacions con-
idades, va tancar el Congrés.

Després d'aquest Congrés d'Unitat, del qual sorgeix la Confederació de
>TEs, s'aconsegueix la reconstrucció del sindicalisme autònom i assem-
ileari en tot l'Estat espanyol, amb presència i implantació en tot l'Estat.
kçò Í el suport manifestat per les ensenyants i els ensenyants en les ante-
lors eleccions converteixen la Confederació de STEs en la primera força
indical pel nombre de vots i de delegats i delegades obtinguts fa tres anys
n l'ensenyament públic.

La Confederació de STEs acara amb il·lusió í optimisme el pròxim perío-
le. Va a seguir desenvolupant el treball de debat i posicionament al voltant
>e la LOGSE, reivindicant el Cos Únic d'Ensenyants i la reforma de la for-
lació inicial, que ha de ser de llicenciatura per a tot el professorat, ja que
i mateixa preparació, específica segons les edats de l'alumnat, és neces-
ària per a tot el cicle educatiu. La Confederació de STEs seguirà exigint la
o r m a c ió permanent per a tot el professorat, en horari lectiu. Açò és con-
ició fonamental per a que es puguen fer les transformacions que l'actual
istema educatiu necessita i la Reforma pretén. Per a que el professorat
'implique en els canvis que la Reforma exigeix és imprescindible el perfec-
ionament de l'actual professorat —motor del sistema educatiu— i la mi-
ora de tes seues condicions de treball, que la Confederació de STEs con-
nuarà exigint.

La Confederació de STEs, resultant del procés d'unitat entre UCSTE i
TEC, continuarà afavorint la consecució de la unitat amb d'altres organit-
acions sindicals de classe, i continuarà exigint l'obtenció de plataformes
accions conjuntes amb organitzacions de pares i mares i organitzacions
studiantils.

Pel dret a la vaga sense
descomptes econòmics

Davant la situació assumida en el sector de
l'Ensenyament, on es produeixen descomptes econò-
mics per les vagues.

Davant la situació tradicional en la resta dels sec-
tors del món laboral, on en una negociació per acabar
el procés de lluita es demana:

— Readmissió dels despatxats/despatxades.
— Alçament de les sancions.
— No als descomptes econòmics pels dies de

vaga.
La Confederació de STEs plantejarà a partir d'ara

la defensa del dret a la vaga sense descomptes eco-
nòmics dins del procés de negociació, no comunicant
a la patronal ni a l'Administració els treballadors i tre-
balladores en vaga...

Sobre el moviment
ecologista

El Congrés de la Confederació de STEs, davant l'a-
nunci de llançament d'una campanya d'arreplegada de
signatures per a presentar una Iniciativa Legislativa Po-
pular per part del moviment ecologista, per aconseguir
el tancament definitiu de totes les centrals nuclears,
acordà:

1. Manifestar el seu suport a tot el moviment eco-
logista de l'Estat en el llançament de la Iniciativa Legis-
lativa Popular.

2. Col·laborar de forma activa en el desenvolupa-
ment de la campanya mitjançant l'arreplegada de sig-
natures.

3. Donar suport a totes les accions que es pro-
duesquen en aquest sentit.

Sobre el suport a la RASD
La Confederació de STEs dóna suport a la lluita del

poble saharaui per l'assoliment de la plena sobirania i
el dret a viure en pau en els territoris que li pertanyen
i hui estan ocupats pel Marroc.

Donem suport a la celebració d'un Referèndum amb

les condicions plantejades per la República Àrab Saha-
raui Democràtica i acceptades per l'ONU en aquest
sentit.

Resolució sobre la SIDA
El fenomen de la SIDA í els perills de marginació so-

cial que s'hi contenen no poden passar desapercebuts
per al professorat. Les poques esperances que avui
existeixen de solució mèdica a curt termini ens obliguen
a plantejar un tema que ens pertoca des de diversos
angles.

En primer lloc el sistema educatiu ha de ser un ele-
ment clau per a transmetre una informació objectiva i
eficaç a tota la joventut, i en això tenim un paper
fonamental.

Malgrat les indicacions d'organismes internacio-
nals, són molt pocs els països que avui programen
campanyes d'educació anti-SIDA, i si ho fan és amb
molt poca inversió í quasi sempre mitjançant els mitjans
de comunicació.

Les resistències religioses, en alguns casos, i els
hàbits socials de conducta suposen un enorme obsta-
cle per a una autèntica educació sexual que fes possi-
ble una bona informació preventiva.

Les experiències en aquest sentit en alguns països
desenvolupats mostren que tampoc hi ha una relació
immediata entre informació i canvi de conducta. Els mi-
llors resultats s'han obtingut sensibilitzant grups de jo-
ves que després han fet la seua pròpia programació per
arribar a la resta de companys i companyes.

Cal, doncs, que obrim un debat per a pensar en els
millors mètodes d'actuació, sabent que tot dependrà
de la capacitat d'imaginació i innovació.

Un altre aspecte importantíssim de la desinforma-
ció, a nivell general, és el problema de l'escolarització
de xiquets i xíquetes portadores. L'experiència que
hem viscut recentment ens obliga a actuar amb la màxi-
ma celeritat per tal d'evitar l'extensió d'aquest nou ti-
pus de marginació social.

Hem d'incidir en la comunitat escolar perquè aques-
tes qüestions slguen assumides amb mentalitat oberta.
Així mateix, caldrà pressionar les institucions per a que
promoguen programes educatius en la línia exposada,
tractant sempre de participar en la seua elaboració
aportant-hi les nostres conclusions.



8/L'HORITZO DE LA REFORMA

Debaté sobre «Jornada Escolar»

A vueltas con la Jornada Continuada
Problemàtica de la
Educación Física

A lo largo de este curso hemos
comprobado la nula voluntad de la
Conselleria y del MEC por avanzar
en la negoclación del tema de la
Jornada Continuada, ni tampoco
de la globalidad de la Jornada La-
boral docente. Con esta actitud in-
cumplen sus compromisos firma-
dos en los Acuerdos de mayo y no-
viembre del 88, respectívamente.

La última demostración es la OR-
DEN de la Conselleria que regula
para varios cursos el funcionamien-
to y organización de los centros
sostenidos con fondos públicos. En
ella se consolida la Jornada en do-
ble sesión y sóto se posibilitan «ho-
rarios especiales» con autorización
de las Direcciones Territoriales en
los casos de «necesidades escola-
res» (dobles turnos en los mismos
centros) o para continuar con deter-
minades Proyectos que ya estén
aprobados.

Sin embargo, son numerosas las
Comunidades Escolares en Centros
y Municipios completos que se
plantean la víabilidad de la Jornada
Continuada.

Existen Autonomías donde se ha
avanzado, Hegàndose a conclusio-
nes positivas. Es el caso de Cana-
rias, donde a raíz de un fuerte con-
flicto el tema llega al Parlamento y
éste encarga al Consejo Escolar de
Canarias un Informe-dictamen. Di-
cho documento, que consideramos
muy valioso por su contenido para
impulsar el debaté, recoge las si-
guientes conclusiones, entre otras:

— Ningún organisme científico
internacional ha manïfestado que un
sistema de jornada escolar es me-
jor que otro. No existe investigación
científica que aporte argumentes
para inclinarse por un modelo de
jornada. Los informes técnicos y la
experiència avalan que la elección
de la Jornada en cada comunidad
educativa depende de las circuns-
tancías que se den en ella y de la va-
loración democràtica que los afec-
tados hacen de la misma.

— Objetivamente, el tema de la
jornada escolar es una variable mas
de la organización escolar, però no
la variable decisiva en el rendimien-

to escolar. No existe nínguna prue-
ba que demuestre su influencia en
el fracaso escolar.

— Tras el debaté sobre Jornada
y la organización escolar se oculta
la negativa e incapacidad de las Ad-
ministraciones autonómicas y loca-
les a afrontar una política de bienes-
tar social que incluya, entre otras
cosas, actividades e infraestructura
de ocio y tiempo libre infantil y ju-
venil, así como mejoras curricula-
res. A la vez se oculta el temor de
las Adminístraciones a la descentra-
lizacïón del sistema educativo y la
conquista de la autonomia real de
las comunidades escolares.

Desde el STE-PV pensamos que
el tema de la Jornada Escolar, en el
que debemos diferenciar entre ho-
rario del profesorado y del alumno,
junto con la racionalización del Ca-
lendario escolar, deben ser motivo

de un amplio debaté desde todas
las Comunidades Educaíivas, sin
obviar nínguna de sus implicacio-
nes. Sindicalmente es preciso avan-
zar en esta reivindicación, clarifi-
cando previamente para què y cómo
la queremos, y por ello debemos
forzar a la Administración a abrir
perspectivas de negociación. Des-
de nuestra estratègia general en
defensa de una Escuela Pública de
calidad gestionada democràtica-
mente, esíe tema està claramente
enraizado en la doble dialèctica de
la teorización y las concreciones
reales de cada Centro. Un intere-
sante debaté a impulsar el curso
próximo. Por ello os invitamos a par-
ticipar en el seminario sobre «Jorna-
da Escolar» que tendra lugar en las
«Escoles d'Estiu» de Elx y Valencià.
Sin duda, podremos profundizar en
el tema.

La LOGSE: Una llei
discriminatòria per a les dones

Ens agradaria abans de tancar el curs 89-90, al llarg del qual se n'ha
parlat tant J des de tantes òptiques diferents de la Llei d'Ordenació
General del Sistema Educatiu, fer públicament unes quantes re-
flexions sobre aquesta «nova» llei. Volem fer-les des d'una perspec-
tiva que entenem fonamental però que ha quedat un poc desvincu-
lada dels missatges que, d'una forma global, han anat arribant no no-
més a tota la comunitat educativa, sinó també a bona part de la so-
cietat. La perspectiva és la de Gènere, o per dír-ho més clarament,
la que des de la nostra condició de dones treballadores de l'ense-
nyament podem fer.

Tota la Llei està articulada i re-
dactada en masculí. Si l'heu llegida,
ni que siga per damunt damunt, se
n'haureu adonat que sempre es par-
la de «profesor», «alumno», «profe-
sores», «alumnos». Podríem pensar
que la Llei que ordenarà el sistema
educatiu i afectarà «les» professo-
res i «les» alumnes encara està per
fer, la qual cosa ens dóna a totes
les dones que participem en l'edu-
cació un avantatge respecte els
nostres companys varons; ens dóna
l'avantatge de pensar que aquesta
no és la nostra llei ni la nostra re-
forma. Amb la utilització del masculí
genèric referencial per a tots dos
sexes s'aconsegueix borrar la pre-
sència d'allò «femení», silencianí-ho
i ocultant-ho sota el model masculí;
perquè el llenguatge no només re-
flecteix la societat, sinó que la con-
diciona, limitant i fins i tot guiant la
seua manera de pensar, ja que és
un instrument de classificació i d'in-
terpretació de la realitat.

La LOGSE segueix condicionant
el Sistema Educatiu del futur al sot-
metre el model femení. I si no creieu
que la cosa és així, permeteu-nos al-
guns detalls:

1. La figura de l'Administrador
xoca amb la concepció democràtica
dels centres, que és la que millor
s'adapta als valors femenins, i és
una figura sexísía perquè prima ap-
tituds/actituds masculines.

2. La Llei discrimina la dona tre-
balladora del sector educatiu per-
què no li dóna accés a la formació
permanent, en establir-se aquesta
fora de l'horari lecíiu. Les treballa-
dores de l'ensenyament, com totes
fes dones, tenen doble jornada la-
boral (casa, maternitat, infrastructu-
ra de la vida dels varons...}, i amb
l'educació permanent que possibili-
ta la LOGSE tindrien una triple jor-
nada laboral.

3. No té en compte la situació di-
ferencial, en general, de l'accés de
les dones a l'educació: quantes, en

quins sectors, quines dificultats tro-
ben...

Penseu quins sectors de l'educa-
ció són els que ara estan ocupats
majoritàriament per dones i tindreu
una explicació de la «desvaloritza-
ció» social de l'educació. En aques-
ta societat, quan algun treball pas-
sa a ser ocupat majoritàriament per
dones ràpidament perd prestigi so-
cial i conseqüentment econòmic.
No pareix que siga voluntat d'a-
quest Govern socialista el modificar
les coses, £,per què serà?, iquè ens
dieu de la mà d'obra barata?, iac-
cés de les dones al món del treball?
Sí, però en quines condicions?

4. La Llei no explica com va con-
cretar-se el principi d'Igualtat entre
els dos sexes.

— Eliminació de la discriminació.
— Modificació de les pressupo-

sícions androcèntríques.
— Actuació positiva a favor de

les necessitats i interessos de les
dones.

La voluntat d'adaptar la Reforma
a la demanda social és un parany
per a les dones.

5. No té en compte la relació en-
tre el Sistema Educatiu (Reforma) i
el biaix sexista del mercat laboral.

Només eren unes quantes re-
flexions, ens queden més, però les
deixarem per a quan passe l'estiu.
Mentre esperarem que arribe la
nostra...

Cuando Conselleria ofreció la po-
sibilidad de una especialización en
Educación Física para funcionaries
del Cuerpo de Profesores de EGB
pensàbamos que nuevos aires
corrían por la renovación pedagògi-
ca de esta santa casa. Perdonamos
las primeras «ptcias administrativas»
(curso exclusivo para definitives)
por ser la primera convocatòria; la
novaíada se paga. Però ya en la se-
gunda convocatòria hay fallos que
son imperdonables. Primero la re-
ducción de oferta de profesores de
EF a colegios de 16 unidades; los
demàs por lo visto son clase B, así
como sus alumnos. iQué culpa ten-
dràn las escuelas rurales?, por
ejemplo. Ademàs solo para functo-
narios, los interines no cuentan.
Después los cursillistas que no es-
tuvíeran en colegios de 16 unidades
tuvieron que pedir, a mitad de cur-
so, nuevo destino, con lo que ello
supone. Esto al final quedo un poco
arreglado, de tal manera que se me-
reció la felícítación del STE en un
ALL-I-OLI. Però después de un
amago de solución con buenos cri-
terios aparece una convocatòria de
oposiciones en EF, que rompió toda
esperanza de buena línea. De todos
es conocido que el STE no comul-
ga con la selección del profesorado
por via oposición, eso de entrada.
Però sí tenemos en cuenta la inclu-
sión de los actuales cursillistas en
los tribunales, cuando aún no son
especialistas, ya la cosa se pone
fea. Y mas fea se pone todavía
cuando existe la posibilidad de que
los que aprueben las oposiciones
se puedan poner por delante de los
que los han examinado en el con-
curso de traslados. Para evitar esto
es necesaria la habilitación automà-
tica de los que estan realizando el
curso en cuanto lo acaben, però
Conselleria no responde a este
tema.

No vale la excusa de que no hay
gente especialista para esos tribu-
nales, pues sumando los del primer
curso de especialización y los habi-
litados hay de sobra. Sí que vale la
excusa de que han metido la pata.
La LODE regula los tribunales de

oposiciones y contempla que la mi-
tad mas uno de los integrantes tie-
nen que ser especialistas. Situación
ilegal que puede traer serias conse-
cuencias, un recurso a los tribuna-
les por parte de un opositor tendría
todas las seguridades de ganarse
y...

Siguiendo con los despropósitos
podemos decir que al aplicarse la
ley de adscripción, en muchos de
los colegios donde hay cursillistas
en pràcticas resulta que se dan bas-
tantes situaciones donde alguien
del centro (habilitado o no) ocupa la
plaza de EF. En ese colegio hay dos
de EF y Conselleria hace votar a
uno (evidentemente el de pràcticas)
y por segunda vez esa persona en
un ano cambia de destino y toda la
tarea realizada en ese colegio has-
ta entonces queda en el aire.

Y mas, en la regulación del perío-
do de pràcticas no se contempla la
posibilidad de realizar seminarios de
coordinación entre los cursillistas.
Una vez mas se prima la labor indi-
vidual sobre la colectiva.

Con todos estos problemas, una
línea coherente de formación del
profesorado se puede venir abajo,
cosa que habría que evitar.

Por ello se deberían resolver las
siguientes reivindicaciones acorda-
das en la asamblea del profesorado
del curso de Educación Física de
Alacant con el apoyo de STE-PV y
CCOO:

1. Nombramientos en las mis-
mas condiciones en las tres pro-
víncias.

2. Habilitación automàtica en fe-
cha màxima 31-8-91.

3. Regulación del período de
pràcticas, contemplando todos los
aspectes de la orden de convoca-
tòria del curso: Seminario una tarde
semanal, 20 h. lectivas, etc:

4. Concurso por orden de lista a
principio de curso para elegir cen-
tro en aquelles donde quede un pro-
fe definitivo adscrito y exísta otro
profesor/ora de EF por haber reali-
zado el curso (a partir de septiem-
bre del 91).

Asamblea Profesorado de EF
de Alacant

L'habilitació i el
Valencià-Català-Balear.
Ho hem aconseguit

Com escrivíem al darrer ALL-I-O-
LI, les comissions d'habilitació es-
taven comunicant el professorat
que havia sol·licitat habilitar-se per
Valencià, Llengua Catalana i Llen-
gua Catalana-llles Balears els trà-
mits que havien de fer els interes-
sats davant les institucions educati-
ves de Catalunya. La qüestió, en
definitiva, era la negativa a reco-
nèixer l'homologació de les titula-
cions de Català en qualsevol de les
tres variants dialectals.

Al final ha guanyat la raó. I les co-
missions han habilitat com a mes-

tres de Català aquell professorat
que ho ha sol·licitat, ja que la Gene-
ralitat Catalana publicà una Ordre
(DOGV 956, de 23-2-1988) per la
qual s'homologaven les titulacions
de mestre de Valencià i mestre de
Català. Ordre que també la Genera-
litat Valenciana s'havia compromès
a publicar però que no ho féu. És la
política del «pas endavant i dos en-
rera» (la tàctica del cranc). Però
s'havia d'haver anat més enllà: i ha-
bilitar automàticament com a mes-
tres de Català a tot el professorat
que s'hagués habilitat com a mes-
tre de Valencià.

A MUFACE hi ha problemes
Alguns vénen de lluny: plantilles

d'especialistes per comarques,
ATS disponibles en una localitat,
metges que no són de la companyia
fa anys, serveis d'urgència a molts
a molts quilòmetres...

Aquest curs han aparegut de
nou:

1. SANITAS no subscriu el con-
cert i les persones que atenia han
de canviar d'Entitat.

2. Quan l'únic metge d'una loca-
litat s'ha acollit a la dedicació exclu-
siva ja no atendrà persones de

companyies i s'està quasi obligat a
canviar a la Seguretat Social o des-
plaçar-se a les poblacions veïnes.

3. El conflicte dels tocoginecò-
(egs, que estan disposats a cobrar
una quota afegida al talonet per tal
que la prestació isca al preu que ells
consideren just.

L'STE-PV no vol que es gènere
un clima de desconfiança cap a MU-
FACE i demana els delegats provin-
cials una relació més fluïda per al
tractament puntual dels problemes,

..—els vells i els nous.
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Professorat interí: Un
any ben mogut

La primera sensació en intentar
fer balanç és una sensació agre-
dolça, és a dir, que fent repàs del
que ha sigut l'acció sindical hi ha
elements positius i d'altres que no
ho són tant.

Però la sensació més grossa és
que el que hem aconseguit arrancar
de la Conselleria enguany ha que-
dat per sota no sols del que neces-
sitàvem, sinó també del que hagués
estat possible.

Intentarem fer l'anàlisi des d'una
doble perspectiva, tenint en comp-
te tant els avanços materials com, i
aquest punt és fonamental des de
la nostra perspectiva, allò que afec-
ta l'organització del sector.

Respecte at primer punt, cal re-
ferir-se obligatòriament a l'acord
signat per alguns sindicats amb la
Conselleria i que nosaltres no hem
signat. La primera constatació és
que es tracta d'uns acords barats
per a l'Administració, que fins i tot
part de les millores allí aconsegui-
des, com el pagament de l'estiu a
totes les persones que hagueren
treballat més de 166 dies, ja esta-
ven compromeses d'abans en la
mesa de seguiment dels acords de
maig del 88.

Tot i això que ningú espere una
posició sectària de l'STE-PV davant
eixos acords, exigirem que s'acom-
plesquen en tot allò que afavoresca

el professorat interí. I que ningú tin-
ga la pretensió d'intentar patrimo-
nialitzar-los en exclusiva. Les millo-
res que en ells hi ha són un patri-
moni de totes i tots els que, inde-
pendentment de la signatura o no,
hem lluitat per ells. I, per cert, que
alguns ho hem fet més que d'altres.

Ara bé, també hem d'assenyalar
les seues insuficiències, molt en
particular totes les que fan referèn-
cia a les condicions de treball, sa-
crificades sense cap lluita per la
premura d'alguns en signar abans
que ningú.

El tema de l'organització del
col·lectiu també apareix amb un ba-
lanç desigual. Per una banda, estem
contents com a STE-PV de l'incre-
ment de la sindicalització del sec-
tor. Però estem preocupats pel
trencament del marc unitari (Coor-
dinadora de Dénia) del conjunt del
col·lectiu.

Ens reafirmem en que la unitat
sindical ós un objectiu desitjable,
però no l'entenem al marge, [ni en
contra!, de la unitat per la base dels
propis afectats.

Les darreres ratlles per desitjar-
nos a totes i tots un estiu fresquet,
que ens servesca per refrescar
idees i ganes de lluitar i que alguns
recuperen el seny, i que totes i tots
els que han decidit participar en les
oposicions tinguen molta sort.

Què farem amb les
línies en Valencià
* Modificacions necessàries a introduir en la

catalogació dels llocs de treball d'EGB
Per a garantir la continuïtat de les

línies en Valencià en aquells col·le-
gis on una línia en Valencià substi-
tuïx any rere any una línia en Caste-
llà és necessari introduir les se-
güents modificacions.

Pel que pareix, es cataloguen
com a llocs de treball en Valencià
només els que hi ha a l'actualitat,
sense fer una previsió de futur, i cal
pensar que aqueixes línies en valen-
cià a curt termini seran completes.
La problemàtica apareix quan avui
en dia es pot adscriure ben adscrit
el professorat a aqueixos llocs de
treball, que en un futur pròxim se-
ran de Valencià, sense titulació ade-
quada.

Pe la qual cosa cal que aquells
col·le< ; on n'hi ha iniciada una línia
en Vaiencià, que va substituint any
rere any a una línia en Castellà, si-
guen catalogats com a llocs de tre-
ball en Valencià ara ja, des de l'ini-
ci, tots aquells llocs que actualment
i en un futur pròxim conformaran la
línia en Valencià.

També cal que per a ocupar llocs
de treball catalogats en Valencià
siga necessària la titulació específi-
ca del lloc de treball més la titula-
ció de Valencià.

Així, com a mal menor, el profes-
sorat sense titulació de Valencià

s'adscriuria ara provisionalment a
aquests llocs de treball, i gaudiria
de preferència per a fer els cursos
de reciclatge en Valencià, així com
dels cinc anys per a canviar-se a un
altre lloc per al que sí estiga habili-
tat o habilitada dins la zona.

Amb tot açò es possibilitaria en
major mesura la continuïtat de les lí-
nies en Valencià i s'evitaria les su-
pressions futures dels llocs de tre-
ball avui en dia catalogats en Cas-
tellà, Í que s'hauran de transformar
en Valencià a mesura que va pujant
la línia en Valencià.

Així mateix, cal que siguen cata-
logats en Valencià un nombre supe-
rior de llocs de treball a les línies en
Castel'à dels col·legis on també hi
ha línia en Valencià, ja que compa-
rativament la proporció de llocs de
treball en Valencià en aquells tipus
de col·legis referits anteriorment és
molt menor que els Ifocs de treball
catalogats en Valencià als col·legis
on tot l'ensenyament és en Caste-
llà. Si no es fa així, el professorat
de les línies en Valencià tal vegada
haurà d'assumir tasques com les
experiències en Valencià o la ma-
teixa assignatura de Valencià a les
línies en Castellà, que l'entrebanca-
ran en les seues tasques a les línies
en Valencià.

Sentencia favorable para la XI
Promoción de Acceso Directe

El Tribunal Constitucional ha fa-
llado a favor de que la CEJA (Con-
sejería de Educación de la Junta de
Andalucía) estableciera el 10%
como porcentaje para el Acceso Di-
recío al Cuerpo desde las Escuelas
Universítarias de Formación del
Profesorado de EGB.

Esta sentencia supone el recono-
cimiento como funcionarios de to-
dos los profesores pertenecientes
a dicho colectivo, desde el mismo
momento en que fueron nombrados
quienes entraron en el 2%, es de-

cir, desde el 30 de agosto de 1986.
Igualmente, debe suponer su parti-
cipación inmediata en la colocación
de efectives para la adjudicación de
destino.

Es necesario recordar aquí el
compromiso que en una Mesa de
Educación (27-6-85) adquirió la
Conselleria del País Valencià de dar
solución satisfactòria a la XI Promo-
ción si el recurso de la Junta de An-
dalucía se ganaba. Obras son amo-
res... jEsperemos!

Habilitació, adscripció, zones, catàleg, llocs singulars

Un nou Concurs desbaratat
Al llarg d'aquest curs 1989-90

s'ha estat negociant el desenrotlla-
ment del Nou Concurs General de
Trasllats, tant a nivell de ['anomenat
territori MEC com autonòmic.

Els punts que a casa nostra hem
tractat amb la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència són: Habilita-
ció, Adscripció, Catàleg, Llocs de
Caràcter Singular i d'Especial Difi-
cultat Í Zonificació.

Des de l'estiu passat (juliol del
89} es varen establir Meses Tècni-
ques per a tractar alguns temes
dels abans esmentats, però no va
ser fins el 15 de desembre quan en
una Mesa Sectorial es va establir un
Calendari consensuat per tots els
sindicats í l'Administració per a la
Negociació de tot allò que feia re-
ferència al Nou Concurs.

Aquest estava pensat per a que
totes i tots tingueren una informa-
ció suficient abans de fer cap tràmit
i de prendre cap decisió respecte
qualsevol tema.

Les negociacions han tingut un
resultat prou negatiu en alguns te-
mes, però el més greu ha estat el
fet que abans comentàvem; la man-
ca d'informació i assessorament
per part de la Conselleria i l'incom-
pliment del calendari ha suposat
que en temes que anaven prou re-
lacionats, com Habilitació-Adscrip-
ció, Plantilles-Adscripció, Zonifica-
ció-Adscripció..., no es tingués una
visió global de tot el procés del
Concurs. El resultat ha estat el se-
güent:

— No es reconeix l'experiència
docent per a poder habilitar-se en
una especialitat, creant un col·lectiu
de professorat que durant bastants

anys ha estat impartint una especia-
litat i que ara no ho podrà fer al no
estar habilitat.

— El procés de l'adscripció fa
que tota la gent quede adscrita a
una especialitat de forma definitiva,
encara que no la demane voluntària-
ment, sempre que estiga habilitada.

— El criteri per a adscripció és
únicament l'antiguitat al centre i no
té en compte l'experiència en una
especialitat o altres criteris, tren-
cant d'aquesta forma molts equips
pedagògics i projectes que exis-
teixen en molts centres.

— No s'arbitren les mesures ne-
cessàries per garantir que l'ensen-
yament en Valencià siga impartit per
especialistes amb la titulació es-
caient, doncs ni s'ha contemplat la
possibilitat d'una doble habilitació
(assignatura o cicle + Valencià) ni
es té en compte que en el moment
de l'adscripció la catalogació del
lloc de treball siga en Valencià.

— Es contempla un concurs a

zona educativa (aquesta queda de-
finida per localitats que tinguen al-
menys 16 unitats i la possibilitat que
a les zones rurals o que no arriben
a 16 unitats es puguen agrupar). La
concreció de cada zona s'està fent
als respectius Serveis Territorials
per part dels sindicats presents a la
Mesa Sectorial i l'Administració. Al-
guns sindicats no van voler que ho
feren les Juntes de Personal, la qual
cosa és criticable per retallar as-
pectes que al nostre entendre són
de la seua competència.

— Tampoc no es coneix el futur
Mapa Escolar, punt que hauria d'ha-
ver sigut el primer pas a donar. El
coneixement d'aquest és bàsic per
a veure com quedarà dissenyada la
futura xarxa de centres i evitar sor-
preses que poden ser perjudicials
per al professorat, tant en les seues
condicions laborals com en l'estabi-
litat dels llocs de treball.

Altres aspectes són la regulació
amb caràcter definitiu d'alguns llocs
singulars (EPA, SPEs-Professors de
Psicopedagogia...). Ha faltat el de-
bat sobre la conveniència o no de
donar-los un caràcter singular; l'Ad-
ministració des d'un principi ha con-
siderat que alguns l'havien de tin-
dré. Des de l'STE-PV hem vist el pe-
rill que pot comportar que es co-
mence a donar caràcter singular a
un bon nombre de llocs de treball,
doncs ens pot portar a una Carrera
Docent encoberta.

Tots els aspectes abans resse-
nyats Í d'altres han estat denunciats
pel Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià
tant a les Meses negociadores com
en totes les assemblees realitzades
a tot arreu del País durant aquest
curs.

La solució als aspectes que con-
siderem negatius passa per la Mo-
dificació d'aquests aspectes tant al
RD 895/1989 com a les Ordres i
instruccions que desenrotllen la
normativa del Concurs {adscripció,
habilitació, catàleg...).

Proposta (provisional) de la Conselleria

Criterios generales para la
adjudicación de destinos a
profesores de EGB propietarios
provisionales

PROVISIONALES
1. EI proceso de adjudicación de

destinos a profesores de EGB propieta-
rios provisionales se llevarà a cabo en
actos presenciales durante los últimos
días del mes de julio.

2. Como paso previo a la adjudica-
ción de destinos a provisionales, se pro-
cederà por la Conselleria a adjudicar
destinos a los profesores de EGB pro-
cedentes de escuelas suprimidas, res-
petando el derecho preferente a la loca-
lidad. Para ello seran ordenados en una
lisía por puntuación (aquella con la que
participaran en el ultimo concurso de
traslados).

Aquellos profesores que no quieran
ejercer el derecho preferente o no exís-
tiera vacante en la localidad, elegiran,
una vez concluida la adjudicación a los
que han ejercido dicho derecho, entre
las vacantes restantes dentro de ia pro-

vincià en la que se les suprimió la es-
cuela.

La oferta de vacantes que se haga a
este colectivo de profesores serà la to-
talidad de las que resulten después de
haber concluido el proceso de adscrip-
ción de propietarios índefinidos.

3. También previamente a la realiza-
ción de adjudicación de destinos a pro-
pietarios provisionales se habràn hecho
públicas las listas de participantes orde-
nadas por NRP o N.° de lista y con in-
dicación de las habilitaciones reconoci-
das a cada profesor.

De la rnisma manera, se habrà hecho
pública la relación de puestos de traba-
jo disponibles, una vez detraídos aqué-
ílos que ocuparan los profesores proce-
dentes de escueias suprimidas.

4. Los críterios para la adjudicación
seran los síguientes;

I) Los solicitantes se ordenaran por
NRP o N.° de lista.

II) Cada solicitante elegirà desde el
principio una de las plazas vacantes de
cualquiera de las especialidades para las
que esté habiliíado.

III) SÍ en el momento de la elección
no hubiera plazas vacantes de ninguna
de las especialidades para las que dis-
pone de habilitación, elegirà una de
aquéllas para las que, no estando habi-
litado, haya mayor número de vacantes
que de potenciales solicitantes habi-
litados.

IV) Si en el mornento de la elección
no hubiera vacantes de ninguna de las
especialidades para las que díspone de
habilitación y tampoco existiera mayor
número de vacantes en ninguna espe-
cialidad que de potenciales solicitantes
habilitades, el profesor quedarà momen-
tàneamente sin destino. Todos los pro-
fesores en esta circunstancia elegiran
en una segunda vuelta entre fas plazas
que hubieran quedado libres, sin restric-
ción alguna.

5. Para poder elegir cualquiera de
los puestos de trabajo catalogados
como «en valenciano», se requerirà en el
momento de la elección la presentación
del Certificat de Capacitació.

6. Se darà la posibilidad de ejercer el
derecho de concurrència entre dos o
mas solicitantes.
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La dècada dels Consells
Escolars Municipals?

Vénen les eleccions, ara a Anda-
lusia, al pròxim any més a prop.

Fa poc (2 i 3 de juny) es reuniren
a Sevilla —dins l'estratègia electo-
ralista— un bon grapat de respon-
sables polítics locals del PSOE,
molts d'ells valencians, en una Con-
ferència municipal.

Ix als titulars dels periòdics una
sèrie d'afirmacions: «aquesta és la
dècada dels Ajuntaments», «potser
el finançament estatal dels munici-
pis arribe al 50 % —front el 15 % ac-
tual— i la gestió municipal de més
serveis».

Serà un d'aquests serveis l'Edu-
cació? (Educació en sentit més am-
pli, entès com Sistema Formatiu In-
tegrat, tal Í com ens proposava Fio-
renzo Alfieri fa poc ací a València, i
on els centres d'ensenyament esta-
rien inclosos com un element fona-
mental però no exclusiu}.1

Què pintarà l'Ajuntament, les for-
ces municipals —grups, sectors,
assoc iac ions , e tc .— enve rs
l'ensenyament?

Primera resposta a la primera
pregunta: Sí —i ai! d'aquesta socie-
tat, si vol progressar, si no és així—.

Segona resposta: Molt, en bene-
fici de la participació real, efectiva i
democràtica, dels distints sectors,
guanyant en autonomia i poder de
decisió2 (entre ells, com no, el pro-
fessorat en primera línia), en bene-
fici d'una gestió realista i racionalit-
zada dels recursos educatius dels
municipis (parlem de diners també).

Un avís, però: tot açò serà real,
més prompte i millor, si d'una ma-
nera intel·ligent, generosa, solidària
i organitzada —pense en el Sindi-
cat, pense en els Mov. de Renova-

ció Pedagògica— el professorat va
prenent consciència de la proble-
màtica en la qual està immers
l'ensenyament al nostre País Í de
les possibles í necessàries eixides
que podem plantejar.

Claustre a claustre, localitat a lo-
calitat, organització a organització,
el debat anterior ha d'anar prenent
cos i forma.

Una bona manera de començar
seria anar comprometent-se (molts
companys i companyes ja ho han
fet), participant als Consells Esco-
lars Municipals.

Nosaltres ja ho venim plantejant
fa mesos, des de l'inici de curs, i
per això vam apostar (i apostem) per
aquests Consells, i vam centrar la
nostra Escola Sindical del novem-
bre passat a Benicàssim en aquest
tema.

Una vegada més, i van, l'STE-PV
es va avançar al futur (encara que
modestament per ara).

Ara ens toca, novament, a tot el
professorat posar-nos en primera lí-
nia (les renúncies no valen en
aquesta història) i avançar-nos i fer
avançar la millora de l'ensenyament,
no ocòrrega que vínga el 92, passe
la «dècada dels Ajuntaments» (de
l'Escola Pública, participativa i de-
mocràtica, podríem afegir) i excla-
mem una altra vegada: «Y nosotros-
as con estos pelos.»

1 Aquest plantejament, apassionant, el desen-
voluparem en un futur pròxim, ja que des d'a-
questa filosofia l'ensenyament reorienta radi-
calment la seua funció, i alhora posa en evi-
dència l'errada de fons del plantejament de la
Reforma que ens ve en forma de LOGSE.

Pensem en (a interessant aspiració de la
Jornada Continuada, per exemple.

Jubilació
anticipada: D'una
reconversió fem
un dret

La Disposició Transitòria de la
LOGSE arreplega la possibilitat que
el funcïonariat docent no universita-
ri que estava, i continua estant, en
actiu en gener del 90 i haja complit
60 anys d'edat Í15 de serveis efec-
tius puga acollir-se a la jubilació an-
ticipada durant el període 1991/96.

Aquelles persones que s'acullen
a aquesta mesura se'ls reconeixe-
ran, a efectes de fixar la quantia de
la seua pensió, els serveis que tin-
drien si es jubilaren a l'edat regla-
mentària de 65 anys, i se'ls aplica-
rà l'addicional 19 de la Llei de Pres-
supostos, sense que l'acumulació
d'ambdós períodes puga superar
els 5 anys.

A ningú se li amaga que l'Admi-
nistració busca la reducció d'una
plantilla que considera excessiva,
encara que nosaltres creiem que la
bona qualitat de l'ensenyament ne-
cessitaria àdhuc un augment. Es-
tem, doncs, davant la reconversió
de l'ensenyament estatal.

Ara bé, l'aplicació d'aquesta me-
sura pot resultar avantatjosa per a
moltes companyes i companys que
es troben en aquest supòsit, així
com per aquells que comencen la
seua vida professional i poden veu-
re millorada la seua oferta de tre-
ball.

Tanmateix, reivindiquem que
s'amplie indefinidament el termini
d'aplicació d'aquesta mesura, com
un primer pas per aconseguir que la
jubilació forçosa siga als 60 anys.

Haver regulador i classes passives
Anys servei

V24
2'55
3'88
5'31
6'83
8'43

7 10'11
8 1V88
9 / 1373

10 15'67
11 17'71
12 19'80
13 22'10
14 24'45
15 26'92
16 30'57
17 34'23
18 37'88
19 41'54
20 45'19
21 48'84
22 52'50
23 56'15
24 59'81
25 63'46
26 67*11
27 7077
28 74'02
29 78'08
30 8173
31 85'38
32 89'04
33 92'69
34 96'35
35 i més , . - . . . 100

Creiem que pot ser d'interès
per a tot el professorat tenir a mà
les dades actualitzades sobre
classes pasives; per això us fem
arribar aquest resum.

CLASSES PASSIVES

Al projecte de Llet dels PGE-90

hi ve determinat el percentatge
del haver regulador amb efectes
de l'1 de gener del 1990, i també
els nous havers reguladors sobre
els quals s'aplicarà el percentat-
ge, d'acord amb les previsions del
RD Legislatiu 670/87, de 30 d'a-
bril.

Haver regulador en ptes./any Grup

3.256.660
2.568.074
1.968.486

A
B
C

Llicenciats
Prof. EGB

Els percentatges aplicables a
l'haver regulador corresponent
seran aquests:

Exemples:

Anys Serv. % Haver regui. Mestres Llicenciats

20 45*19 82.732 ptes./mes
25 63'46 116.180 ptes./mes
30 8173 149.628 ptes./mes
35 100 183,076 ptes./mes

105.120 ptes./mes
147.619 ptes./mes
190.119 ptes./mes
232.618 ptes./mes

Notes:
— De les quantitats mensuals

esmentades se'n perceben 14 pa-
gues a l'any.

— A l'import de cada paga s'hi
ha de descomptar la corresponent
retenció per l'IRPF.

Beques de llibres
Com que tenim vàries opcions, no hem sabut triar una per subtitular l'ar-
ticle. Fes-ho tu: «Massa beques en un curs»; «Mas de lo mísmo»; «Don-
de dije digo...»; «La lletra menuda de la PSP»; «Què buenos son los Pa-
dres Escolapios...».

1989: Una presa de pèl
als Consells Escolars de
Centre

A instàncies de tots els grups
parlamentaris de les Corts el Con-
sell fa, el 20-6-89, una convocatò-
ria de beques de llibres per al curs
89-90, per un import de 240 milions
de pessetes.

Amb les reserves que veurem, es
tramiten les sol·licituds i els Con-
sells Escolars de Centres les bare-
men. S'exigia a la sol·licitud un nú-
mero de compte bancari, que supo-
sàvem era per a ingressar-hi l'im-
port de la beca.

Un grup de directors de Pública
dels Poblats Marítims de València
presenta un escrit on «es protesta
per la responsabilitat administrativa
que s'atribueix al Consell Escolar,
per estimar que cau fora de les
seues competències» la baremació,
ordenació... de les sol·licituds. La
resposta de Conselleria («Hoja del
Lunes» de València del 13-11-89)
és contundent: ara, a més a més,
haureu de pagar les beques a les
escoles; no farem els ingressos als
comptes bancaris.

El 24 de novembre es reunien 27
directors de la ciutat de València,
CC OO, USO i STE-PV i acorden:

— Entrevistar-se amb el Director
General, Pere Vilches.

— No pagar i transferir els di-
ners a la Conselleria.

— Convocar una reunió de di-
rectors de tota la província.

El 29 la Unió Comarcal de la Ri-
bera del STE-PV fa públic un comu-
nicat denunciant les deficiències de
la convocatòria, la manca d'adminis-
tratius als centres d'EGB per fer
aquestes tasques i invitant als Con-
sells Escolars de Centre a no tornar
a tramitar documentació de beques
mentre no hi haja als centres perso-
nal d'administració. També a mani-
festar el seu desacord davant el Di-
rector General. Això ho fan direc-
tors de la Ribera Alta reunits el 15
de desembre, que acorden «per a
les successives ocasions negar-nos
a realitzar aquestes tasques».

Finalment, als centres de la ciu-
tat de València que decideixen no
pagar se'ls ingressa l'import de la
beca al compte de cada xiquet/a.

En una carta adreçada a cada be-
neficiari el Director General explica
que «el Consell Escolar de Centre
del col·legi del seu fill/a li ha conce-
dit una beca...».

La Junta de Personal de
València es manifesta

El plenari del 5 de febrer aprovà
una resolució que:

— Critica l'actual política de be-
ques de la Conselleria de CE i C,
que a la pràctica no garanteix la gra-
tuïtat de l'ensenyament i també que
hagen de baremar els Consells Es-
colars de Centre.

— Proposa:
1. Establir un augment progres-

siu dels recursos destinats a aquest
fi a aconseguir la gratuïtat total de
l'ensenyament.

2. Rendabilitzar els fons públics
distribuint-los per centres, gestio-
nant aquests els Consells Escolars
i garantint la seua aplicació a recur-
sos materials per a l'alumnat.

3. La dotació de personal d'ad-
ministració i serveis a tots els cen-
tres d'EGB.

4. Que els Consells Escolars no
tornen a tramitar documentació de
beques i que manifesten el seu de-
sacord total amb el procés dut en-
guany, davant el Director Territorial
i el Director General de Centres i
Promoció Educativa.

— Invita a tots els sectors de la
comunitat educativa «a debatre si
l'actual política de beques de la Ge-

neralitat Valenciana satisfà les aspi-
racions dels diferents sectors edu-
catius en relació amb el dret a la
gratuïtat de l'ensenyament».

1990: Una ocasió
perduda

Així les coses, el 25-4-90 la Con-
selleria de CE i C fa la convocatòria
per al curs 90-91. Hi ha quatre no-
vetats, almenys:

Primera: S'afegeix al text de l'Or-
dre de l'any passat: «Així mateix, i
en el marc de la Proposta Sindical
Prioritària (PSP), els sindicats sig-
nants d'aquesta acorden que es
destinen els fons necessaris a tal fi,
com a pas previ a l'assoliment de la
gratuïtat total de l'Educació Bàsi-
ca.»

Segona: Ja no figura el compte
bancari i parla d'una credencial ban-
cària «que li permetrà fer efectiva
l'ajuda concedida».

Tercera: Es canvia, per a millor,
el barem.

Quarta: No diu la quantitat desti-
nada a ajudes i refereix a una línia
de subvenció dels pressupostos.
Això sí, s'ha produït un «incremento
signifícativo», segons paraules d'un
dels sindicats signants de la PSP.

Les quatre novetats deixaven les
coses qualitativament igual que es-
taven en la convocatòria del curs
89-90. La Resolució de (a JdP de
València, resum unitari de tots els
pronunciaments, mantenia tota la
seua vigència. Hi havia raons per
plantar-li cara a la Direcció General
de Centres i Promoció Educativa.

De nou les assemblees. Nosal-
tres convoquem representants de
Consells Escolars de Centre, doncs
és ell qui ha de baremar o no i per-
què no és qüestió de deixar a soles
als directors/es en una lluita que és
de tots i sobrecarregar-los de feina,
a més a més.

I què hem trobat a les assem-
blees?

— Que col·legis amb significats
afiliats de sindicats «signants de la
PSP», molt actius en l'anterior con-
vocatòria, ara no han acudit a cap
assemblea.

— Que se'ns diu que l'escrit de
la JdP de València està superat.

— Que se'ns repeteix una i altra
vegada allò de ('«incremento signift-
cativo» i de la dotació de personal
d'administració als centres de més
de 24 unitats per obra i gràcia de la
PSP.

I no és només això, perquè hi ha
un escrit d'un dels sindicats sig-
nants de la PSP diguent que en-
guany cal baremar, que després de
tot, que mira quants diners...

Divuit Consells de la Ribera deci-
diren no tornar a baremar enguany,
sempre que la resposta fóra prou
generalitzada. No ho ha estat i han
baremat.

Set Consells de la ciutat de Va-
lència han tornat les sol·licituds per
a que les baremen en Conselleria i
alhora estan documentant-se da-
vant les autoritats judicials per de-
fensar-se, perquè pensen que entre
les obligacions del Consell Escolar
de Centre no està la de tramitar i ba-
remar sol·licituds de beques, i així
s'interpreta en els centres de Mit-
ges.

Una ocasió perduda, uns camins
senyalats per a la lluita.
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Valencià
a l'escola!

Quan aquesta frase respondrà a
una realitat?

Quan tindrem que deixar-la de
dir?

Sembla que mai, perquè en la
pràctica diària d'això que s'ha donat
per anomenar normalització lingüís-
tica ens trobem en situacions que
es podrien qualificar d'alienants.

Està clar que els drets en temes
de llengua són exclusiva dels cas-
tellanoparlants.

Al meu centre, CP El Grau, de Va-
lència, va ser l'APA qui dimanà que
el Valencià es donarà per tal que els
seus fills arribaren a 8é amb un co-
neixement suficient de la llengua.

El Claustre, l'Equip Directiu i el
Consell Escolar des de l'any 86 han
estat fent tot tipus de tràmits per a
que el professorat anomenat dispo-
sarà de la capacitació escaient.

Des d'aleshores aquest curs
89-90 es va conseguir que per pri-
mera vegada les dues places per a
cobrir definitives eixiren al Concur-
set de la ciutat per Valencià.

No cabíem en la pell! Per.fi tin-
dríem personal reciclat, després
d'estar demanant-ho durant 4 anys!

Prompte s'acabà l'alegria.
Tenir títol Superior de Valencià

no vol dir saber parlar Valencià. I així
doncs, per al proper curs 90-91
anem a tenir dues persones amb tí-
tols Mitjà i Superior que no dispa-
ren dues paraules en la nostra llen-
gua.

Estan per la Normalització les Ins-
titucions que tarden 4 anys en aten-
dre fes peticions de pares Í mes-
tres?

Estan per la Normalització els
professors i professores que donen
títols de capacitació a persones que

Es açò. reciclar el professorat?
És açò Normalització Lingüística?
Quan la frase VALENCIÀ A L'ES-

COLA respondrà a una realitat?

Empar Guatberto i Dolz
CP El Grau. València-Horta Sud

PEL PREU D'UNA ENTRADA DE CINE

Company/es:
Ens adrecem a vosaltres des de

SALAM, una associació de solidari-
tat amb el poble saharaui. Un poble
que fins 1975 va estar sotmès al
colonialisme de l'Estat espanyol Í
des d'aleshores ve patiní una
guerra silenciada contra els inva-
sors, i l'exili en campaments de re-
fugiats, en la part més inhòspita del
desert del Sàhara.

Per a donar a conèixer la realitat
d'aquest poble vam celebrar un
acte informatiu el proppassat di-
marts 12 de juny a la seu del Sindi-
cat de València, on vam veure unes
diapositives sobre la Caravana de la

Pau, realitzada el març passat. Ens
va acompanyar a l'acte Buyema Me-
saud, delegat del Front Polisari al
País Valencià.

Altre objectiu era demanar-vos la
vostra solidaritat per acollir en ca-
ses particulars a 15 jòvens saha-
rauis de 14 a 16 anys, escolaritzats
al nostre país i que parlen castellà,
els mesos de juliol i agost, en perío-
des de quinze dies a un mes. Cas
que vulgueu col·laborar adreceu-vos
directament a nosaltres. Estem al C/
de Baix, 8-1.a. Tel. 332 17 51 (ves-
prades) o 348 02 54 (matins).

Esperem la vostra solidaritat.

Verano 90: Viajes, hoteles,
apartamentos...

ZEBRA S. Coop. es una organización
de servicios para la ensenanza, pensa-
da por y para el profesorado. Actuar en
representación de un amplio colectivo le
permite a ZEBRA conseguir para sus so-

el-uunjarrto del'protesorado —
ofertes muy interesantes en diferentes
àmbitos: víajes, informàtica, seguros...

El funcïonario de ZEBRA es similar al
de otras organizaciones europeas de
servicios, organizaciones con las que se
mantiene una relación de colaboración.
La cuota de entrada en la Cooperativa,
que es la partícipación de cada socío en

ÏÍ3RÍ1
Tel. 393 25 74

la misrna, es de 1.000 ptas., sin ningún
tipo de cuotas periódicas.

Puede usted informarse sobre la ofer-
ta de VIAJES llamando al telefono 393
25 74 (VALENCIÀ); o, sobre cualquiera
de las cuestiones sobre las que esté in-
teresado, al (91) 239 89 01 (MADRID).

Escola d'Estiu
ELX

LLOC: CP El Palmeral. C/ Hort
del Formigó, s/n. Elx.

DIES: Del 2 al 6 de juliol.
MATRÍCULA: Abans del 18 de

juny (per correu certificat). Del 18
al 22 de juny, de 17 a 20 h., al CP
El Palmeral.

INFORMACIÓ: CP Miguel de Cer-
vantes. Elx. Tel. 545 71 65.

CP Serra de Mariola. Alacant.
Tel. 517 02 37.

CP El Castell. La Vila Joiosa. Tel.
589 1438.

CP San Jaime. Benijófar. Tel.
572 20 19.

MARINA-SAFOR
LLOC: IB Gregori Maians. Oliva.
DIES: Del 2 al 7 de juliol.
MATRÍCULA: Abans del 13 de

juny per correu certificat. Del 18 al
22 de juny, de 17 a 20 h., al IB Gre-
gori Maians d'Oliva.

INFORMACIÓ: CP Sant Jaume.
C/ Ecce Homo, s/n. Tel. 280 02 04.

VALÈNCIA
LLOC: Aulari de la Facultat de

Ciències de l'Educació. Av. Blasco
Ibàiïez, 21. València.

DIES: pel 2 al 7 de juliol.
MATRÍCULA: Del 18 al 27 de

juny, de 18 a 20 h. Vestíbul de la Fa-
cultat de Ciències de l'Educació.

INFORMACIÓ: MRP Escola d'Es-
tiu del PV (Comarques Centrals). C/
Cuba, 56-4. València. Tel. 341 55
17. Dimarts i dijous.

CASTELLÓ
LLOC: CP Sanchis Yago. Cas-

telló.
DIES: Del 2 al 5 de juliol.
MATRÍCULA I INFORMACIÓ: Del

21 al 28 de juny, MRP Escola d'Es-

tiu. C/ Herrero, 25, 1.er-1.a Caste-
lló. Telefònicament: 20 87 86.

LA RIBERA

LLOC: CP El Conveni. Alberic.
DIES: 3, 4, 5, 6 i 7 de setembre.
MATRÍCULA: Del 25 al 28 de

juny al CC Maria Auxiliadora, d'Al-
gemesí.

INFORMACIÓ: Qualsevol dels
grups de CO.DE.RI i al propi centre.

AFILIA'T
ARA ÉS EL MOMENT
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

UNIÓ COMARCAL

Cognoms

DNI

Nom

Sector. Situació professional.

Adreça particular:

Ciutat

Carrer Telèfon

Centre de treball

Ciutat

Comarca.

Data d'afiliació

Signatura

Sr. Director:

Entitat bancària.

Sucursal Ciutat.

Adreça

Li pregue done les instruccions escaients per ta! que, fins
nou avís i a partir d'aquesta data, s'abonen del meu compte
les quantitats que, en concepte de quota, lliure el SINDICAT
DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VA-
LENCIÀ:

Data_

C/C o Llibreta n.°.

Cognoms Nom

Signatura

El Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana admet a
tràmit el recurs sobre triennis de
professorat interí

El proppassat 31 de maig, la Sala
Segona del Contenciós-Adminístra-
tiu del Tribunal Superior de Justí-
cia de la Comunitat Valenciana va
admetre a tràmit el Recurs Conten-
c i ó s - A d m i n i s t r a t i u n ú m e r o
374/1990, presentat per l'STE-PV,
reclamant el pagament de triennis al
professorat interí del País Valencià.
Aquest Recurs, com ja explicàvem
a l'ALL-l-OLI anterior, és fruit d'un
altre presentat a la Conselleria de'
Cultura, Educació i Ciència recla-
mant el pagament de triennis per al
professorat interí del País Valencià,
ja que això suposa una discrimina-
ció per a aquest professorat contrà-
ria a dret. Així és, segons l'article
52, punt 5, de la Llei 10/85, de 31
de juliol, de la Funció Pública Valen-
ciana, «la quantia de les retribucions
det funcionari interí serà la mateixa
que per als funcionaris del mateix
grup, a igual lloc de treball i an-
tiguitat».

L'admissió a tràmit de l'esmentat
Recurs ve a demostrar el fonament
jurídic del mateix, ja que, com a mí-
nim, la Sala Segona del Contenciós-
Administratiu admet que n'hi ha una

discriminació entre el professorat
funcionari i el professorat interí con-
trària a dret. A l'igual que l'STE-PV
guanyà el Recurs contra la discrimi-
nació que existia en les retribucions
bàsiques del professorat funcionari
i interí, estem convençuts que
aquest Recurs sobre triennis també
es guanyarà, aproximant-nos així a
la igualtat en les condicions de tre-
ball entre el professorat interí i el
funcionari.



Què és?

L j
escola en valencià és una escola plenament adap-

tada a les necessitats dels xiquets i les xiquetes que tenen
el valencià com a llengua familiar i habitual. Per tant, és l'es-
cola que han d'elegir els pares i les marea que volen per als
fills un sistema natural d'ensenyança, sense les dificultats
dels canvis idiomàtics.

L'escola en valencià és també la que trien molts pares
i mares encara que no parlen valencià de manera habitual.
Volen que els fills i les filles l'aprenguen des del principi,
que vagen integrant-se plenament en la comunitat en què
viuen, la valenciana, amb una llengua pròpia.

Els valencians i tes valencianes del futur comencen a
formar-se en l'escola en valencià.

Els psicòlegs, els estudiosos de les ciències de l'edu-
cació, han comprovat que l'aprenentatge de més d'una llen-
gua, ja en els primers anys escolars, és un gran factor
d'avanç per als xiquets i les xiquetes. Entre altres coses,
assimilen així els mecanismes que, de més majors, els fa-
cilitaran aprendre unes altres llengües.

Com es realitza l'ensenyament
ien valencià

i j
L escola en valencià està dissenyada i planificada

amb les tècniques més modernes, tenint en compte les ex-
periències de moltes regions Í països del món.

L'escola en valencià es planteja a través d'un Pla Edu-
catiu elaborat per cada centre, amb la participació de tots;
mestres, pares i, naturalment, de l'Administració, que és la
responsable de facilitar els recursos i d'establir totes les
mesures necessàries perquè siga un model d'ensenyament
bilingüe adaptat als nostres fills i a les nostres filles.

L'escola en valencià té, en els seus primers moments,
el valencià com a llengua base d'ensenyament i, progressi-
vament, es va incorporant l'aprenentatge en castellà, l'al-
tre idioma oficial, sense traumes ni conflictes. Hi ha una
garantia absoluta: en acabar el cicle, els alumnes coneixen
perfectament el valencià i el castellà, dominen les dues llen-
gües i aconsegueixen millor rendiment acadèmic.

Una realitat viva
J a fa uns anys que la Generalitat Valenciana propicia

l'escola en valencià. Tenim, per tant, una experiència molt
vàlida, constantment revisada i posada al dia, de totes les
possibilitats que presenta, de tot el rendiment que se li pot
traure. Sense rutines, totalment moderna i actual, í contras-
tada amb estudis científics.


