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Una burla
Divendres 26 d'octubre es va

reunir la Mesa General de la
Funció Pública per a ser infor-
mada i «obrir negociació» so-

bre els Pressupostos de la Ge-
nerali tat Valenciana per a
l'any 91 . Pel que fa les retribu-
cions del funcionariat valencià,

l'oferta de l'Administració és
un augment retributiu per a tot
el funcïonaríat del 6'26%, és a
dir, Í segons paraules del Direc-
tor General de Pressupostos,
un 5% més un 1 '26% per tal de
fer «digne Í suficient» aquest
augment. Com tothom sabrà,
aquest T26% de 52.525 pes-
setes era la part que, a nivell
estatal, havia de consolidar-se
de la «bufanda» que cobràrem
el mes de febrer per a l'any 91.

CONSOLIDACIÓ AL PAÍS
VALENCIÀ

Com recordareu, a la resta
de l 'Es ta t es conso l idava
aquest 1/26%, mentre que al
País Valencià es consolidava el
3'9% de la massa salarial per-
cebuda l'any 89 pel funciona-
riat no docent, en quantitats
que oscil·laven entre 212.131
pessetes Í 44.538 pessetes. A
l'ensenyament, Í segons els
Acords de la PSP, no seria el
3'9% la quantitat a consolidar,
sinó I'l '26%, i tampoc en mas-
sa salarial del 89, sinó en els
Pressupostos per a l'any 91.
D'aquesta forma, Í un any més,
s'establien dues classes de fun-
cionariat: els no docents (que
consoliden les «bufandes») i els
docents (que no consolidem les
«bufandes» Í de vegades ni les
cobrem), però aquesta vegada
amb el consentiment dels «sin-
dicats de la PSP».

LA PANTOMIMA

Quina ha estat la nostra sor-
presa quan, en l'esmentada
reunió de la Mesa General, no
només no figura en Pressupos-
tos el 3'9% que se'ns adeuta,
sinó que, a més a més, el mise-
rable 1'26% que ens «regala-
va» la PSP s'ha esfumat en
l'augment general del Projecte
de Pressupostos.

La reunió es va convertir en
una pantomima Í en 10 minuts
es va acabar. Només l'STE-PV
va denunciar la discriminació.
La resta de sindicats, ni «aques-
ta boca és meua».

Una vegada més, en la Mesa
General de la Funció Pública
s ' e s t à d i s c r i m i n a n t
l'ensenyament. Com expliquem
en un altre article d'aquest nú-
mero, en cosa de dos anys hem
perdut més de la meitat del que
aconseguírem mitjançant els
Acords de maig del 88. I tor-
nem a denunciar: gAmb el con-
sentiment de qui es discrimina
l'ensenyament?

L'STÉ-PV continuarà denun-
ciant i exigint en la Mesa de la
Funció Pública, i allà on síga,
la consolidació de les quanti-
tats que cobrem en concepte de
desviació de l'IPC. I mai accep-
tarem que una «bufanda» no
consoliaable substituesca allò
que per dret és nostre.

Sorprenent decisió de la Junta Electoral de
lo Universitat de València

STE-PV: També a la
Universitat

Com ja s'informa en aquest ma-
teix número, l'STE-PV ha impulsat
que puguen estar presents com ob-
servadors en les Juntes Electorals
de Zona tots els sindicats. Tanma-
teix, la Junta Electoral de Zona de
la Universitat de València-Estudi
General, en contradicció amb la re-
comanació de la Junta Electoral de
la Comunitat Autònoma de València,
ha decidit negar-se a que l'STE-PV
poguera estar com a observador.

No anem a acusar cap sindicat, ja
que no sabem si la decisió va ser
per unanimitat dels representants
de CSIF, CC OO i UGT o va ser fruit
d'una votació, però el que sí que po-
dem dir és que es tracta d'una de-
cisió totalment injustificable i que
demostra el tarannà clarament anti-
democràtic i antisindical dels res-

ponsables. Tampoc ens preocupa
molt, ja que només demostra que
estan nerviosos.

En qualsevol cas, t'STE-PV pot
dir amb orgull que a fes Juntes Elec-
torals dels centres docents no uni-
versitaris d'Alacant. Castelló í Va-
lència, dins les quals l'STE-PV està
present com a organització sindical
més votada en les eleccions de
l'any 87, TOTS els sindicats han tin-
gut les mateixes facilitats per a ac-
cedir al Cens Electoral, per a co-
nèixer el calendari de les eleccions,
per a conèixer el nombre í el lloc de
les Meses Electorals, etcètera, í po-
dem afegir que ens agradaria saber
amb quins objectius aquestes altres
organitzacions sindicals s'han negat
a que això mateix passarà a la Uni-
versitat de València.

Guanyat el contenciós sobre les cases de mestres

Que cap mestre pague
La Secció Segona de la Sala del Contenciós-Admi-

nistratiu del Tribunal Suprem de Justícia de la Comu-
nitat Valenciana va fer pública una sentència per la
qual es declarà contrari al dret el pagament de llo-
guer per l'ocupació d'habitatges de mestres.

Aquesta sentència fou fruit
del recurs presentat pel gabinet
jurídic del Sindicat de Treballa-
dors de l'Ensenyament def País
Valencià (STE-PV} contra l'a-
cord del Ple de l'Ajuntament de
Marines que obligava al paga-
ment, en concepte de lloguer,
d'una quantitat per l'ocupació
dels habitatges destinats als
mestres de la localitat.

La decisió d'aquesta es basà
en la legislació vigent, que es-
tableix que «en ser considerats
els dits béns de domini públic

afectes ai servei públic, no po-
den estar subjectes a cap llo-
guer, règim propi dels béns de

propis o patrimonials del Muni-
cipi, que sí poden entrar, en el
comerç, circumstància no atri-
buïble als susdits béns, donada
la seva naturalesa», i que cla-
rament confirma l'Art. 181 de
l'Estatut del 1945. Finalment,
resultava contradictori que l'A-
juntament exigís lloguer als
mestres pels habitatges, i tan-
mateix no ho fes amb un dels
habitatges que, extrapolat del
seu destí, havia estat assignat,
com a oficina, a la farmacèuti-
ca de la susdita població.

Amb aquesta sentència favo-
rable/ l'STE-PV continuarà llui-
tant per la millora de les condi-
cions de treball dels ensenyants
del País Valencià.

I si teniu problemes, ja sabeu
on estem.
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Constituïda la Coordinadora
de Provisionals

El dimarts 23 d'octubre, o! saló
d'actes del Col·legi de Llicenciats
de València, tingué lloc la Cons-
titució de la Coordinadora
de Provisionals de les comar-
ques de València, votada majori-
fàr iament per l'assemblea d'a-
quest col·lectiu. Ai mateix temps,
també es va fer a les comarques de
Castelló í Alacant.

A més a més de la constitució,
s'aprovà la possibilitat d'un treball
mixt amb tots els sindicats
que vulguen participar per
tal de potenciar l'acció sindical i
reivindicativa.

El desenvolupament de l'Ordre
Marc del Concurs de Trasl lats,
l'Ordre de la Conselleria del 23
del mateix mes per la qual es con-
voca el Concurs de Trasllats al País
Valencià, el reciclatge dels provi-
sionals Í d'altres, foren els temes
centrals de discussió.

Tanmateix, s'autoconvocà una
nova assemblea per al 15 de no-
vembre, dijous, al Saló de Juntes
de Magisteri, a les 18 h., per tal
de debatre tota la problemàtica
del col·lectiu i decidir les accions
escaients.

Interines, interins

Nou curs, nous problemes,
noves perspectives

Aconseguir l'homologació retri-
butiva amo la resta del professo-
rat, estabilitat i continuïtat de les
bosses de treball, control i segui-
ment de les llistes (resolució de pro-
blemes).i dels actes d'adjudicació,
impulsar el moviment assembleari i
participatiu, coordinació a nivell
de País (Coordinadora de Dénia) Í
estatal, donar suport i participar
en totes les reivindicacions Í mo-
bilitzacions de la Coordinadora,
els objectius bàsics de la qual han
estat millora de les condicions de
treball i l'accés per concurs, etcè-
tera, han estat línies bàsiques i
prioritàries del nostre treball.

Algunes reivindicacions han es-
tat guanys, fruits de la pressió i la

negociació. D'altres, encara no.
Aquest inici de curs ha estat per-

udícial per a part del col·lectiu per
a IRRESPONSABILITAT de la

Conselleria per no resoldre a
temps i en condicions la problemà-
tica del professorat provisional.

Això provocà que no aparegue-
ren totes les vacants als actes d'ad-
judicació i que es desconvocara el
darrer acte únic per a les 350 per-
sones de la bossa del 89.

Al seu temps, la desconvocatò»
ria del darrer acte provocà una sè-
rie de convocatòries Í nomena-
ments absurdes, improvisats Í en
molts casos INNECESSÀRIA-
MENT lesius per als interins Í inte-

rines i de retruc per a la bona mar-
xa del servei educatiu.

Dçs de la desconvocatòria de
l'acte del dia 13 de setembre, ni
les convocatòries posteriors, ni les
condicions, llistats de persones i
places, mecanismes de nomena-
ment (inclosos els desplaçaments),
etcètera, no han estat consul-
tats ni negociats.

El curs 90-91 ens portarà la con-
creció del nou model d'accés, del
manteniment de l'estabilitat de tots
els llocs de treball Í de la millora
de les condicions de treball.

SI VOLEM MÉS, HAUREM DE
SER-NE MÉS I FERMÉS.

Informa't, participa Í mobilit-
za't.

I/STE-PV denuncia la situació de les plantilles

El caos de l'inici de curs
quirits amb els sindicats davant
l'adjudicació de les places dels
professors provisionals en el nies
de juliol. Açò va provocar la vaga
durant la primera setmana de se-
tembre, que suposaria canvis en la
plantilla dels centres al llarg de
molts mesos.

El Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del PV considera
que fou la Conselleria l'única res-
ponsable d'aquesta lamentable si-
tuació, i per això exigí a l'Admi-
nistració una explicació pública de
la seva actuació, que considerà im-
provisada Í provocadora d'un ma-
lestar generalitzat. Així mateix,
l'STE-PV sol·licità la convocatòria
urgent d'una Mesa Sector ia l
d'Educació on s'abordés tota
aquesta problemàtica.

El Secre ta r ia t Nacional de
l'STE-PV, després d'analitzar el
cúmul de problemes produït en
l'adjudicació de places tant del
professorat provisional com interí
d'EGB, va denunciar davant l'opi-
nió pública la conflictiva situació
que estava creant-se en molts cen-
tres d'EGB, per no haver garantit
que les plantilles del professorat

foren completades Í distribuïdes
correctament segons especialitats.

Tot això fou conseqüència de la
incorrecta adscripció del professo-
rat, per no haver tingut en compte

l'experiència docent, els errors en
la catalogació de places, la man-
ca de control sindical de les llistes
i l'incompliment per part de la Con-
selleria d'Educació, dels acords ad-

En peligro muchos puestos de trabajo

Contra la reconversión en
la ensenanza

El Ministerio de Educación y Ciència y AdministracJones Educa-
Mvas han iniciada un proceso de reconversión que tendra culmina-
ción en una primera fase en e! aiïo 97, con la culminación de la
aplicación estructural de la Reforma.

Esta reconversión la basa el MEC y las Administraciones Edu-
cativas en el descenso de la natalidad con la consiguiente dismi-
nución de alumnos/as, que conlleva la supresión de unidades en
Centros públicos y concertados en esta dècada en la EGB y en las
próximas en las EE MM.

Este hecho ya esta resultando traumàtica en alguna Comunidad
Autònoma, y lo serà en los pròximes afïos en el conjunta del Es-
tado si no existe una respuesta sindical clara y contundente.

La consecuencia inmediata de la prevista reconversión consiste
en reducción global del nivel de empleo que afecta directamente
a los eslabones de trabajadores/as con condiciones de írabajo en
precària: Ínterinos/as, provisionales y contratados temporales en
privada; e ínmediatamente afecta al profesorado definitiva y pasa
a la situación de provisional, asícomo a los trabajadores/as de pri-
vada que pierden su puesto de trabajo.

Esta reconversión ha resultado ya traumàtica en las Comunida-
des en las que el catalogo de puestos de trabajo de Centros Pú-
blicos es inferior a la plantilla que tenían en la actualidad: Astu-
rias, Aragón (en Asturias, 22 definitivos/as han perdido su puesto
de trabajo y han pasado a la condición de provisionales). En el
sector de privada concertada desde el cno 86 se està perdiendo
cientos de puestos de trabajo en todo el Estado.

La previsión del MEC y las Consejerías de Comunidades con
competencias en que en el ano 97 un 10% de maestros/as defini-
tivos/as cambiaràn su destino en base a la reconversión y necesi-
dades estructurales de aplicación de la Reforma.

La Confederación de STEs considera esta situación extremada-
mente grave, por cuanto el MEC y las Administraciones Educati-
vas que habían asumido en la Mesa de Educación la creación en
EGB (E. Primària con la LOGSE) y EE MM (E. Secundaria en la
LOGSE) de puestos de trabajo, a lo largo del proceso de aplica-
ción de la LOGSE, así como tambíén que las vacantes producidas
por jubïlacíón voluntària o forzosa no serían amortizadas, a! ac-
tuar en la línea descrita atenta contra el objetivo de la CALIDAD
DE LA ENSENANZA, desvaloriza el modelo de escuela financia-
do con fondos públicos y lesiona gravemente los dere îuas labo-
rales de los ensenantes.

La Confederación de STEs se opone, pues, frontalmente a las lí-
neas de reconversión de la ensenanza disenadas por el MEC y las
Administraciones Educativas, exigiendo la ampüación de plantillas
en los termines asumidos en su día.

Asimismo, esta Confederación se propone luchar con los traba-
jadores y trabajadoras de la ensenanza en la línea de que no se
píerda ni un solo puesto de trabajo, para lo que propone una ac-
tuacíón basada en los siguientes puntos:

— Ampliación de plantillas en EGB (E. Primària).
— Ampliación de plantillas en EE MM (E. Secundaria).
— Potenciación y creación de CRA (Centros Rurales Agru-

pados).
— Oposición a los traslados forzosos fuera de la localidad.
— Negociación en los pròximes meses de una ampüación de

plantillas, con la «red de centros» sobre la Mesa de negociación,
en base a:

• Reducción del número de alumnos/as por aula, con los des-
dobles necesarios.

• Disminución del horario de docència directo de todo el pro-
fesorado que permita la organización de los Centros, funciona-
miento de Departamentos, atención adecuada a tutorías, bibliote-
cas y laboratorios.

• Dotación de profesorado de apoyo.
• Aumento del cupó para sustituciones.
• Aplicación de la Jubilación a los 60 anos.

Pleno Confedera! STEs

Circular d'inici de curs
Una circular que no és la nostra

Amb motiu de la Mesa Sindical del dia 5 de juny del 1990,
que és continuació de la celebrada el 30 de maig Í en la qual
la Conselleria va fer pública als Sindicats presents en l'esmen-
tada Mesa la seua proposta d'Ordre que regula l'organitza-
ció dels Centres d'Educació Especial, Pre-escolar, EGB, Batxi-
llerat Í Formació Professional, el Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV) vol fer-lí saber el
següent:

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 implantació de la Reforma del Sistema Educatiu i de
la Llei que l'ha de regular.

2. Aquestes instruccions han d'anar acompanyades del com-
promís, per part de la Conselleria, d'obrir una negociació

econòmica que compense el pas d'una jornada de 40 ho-
res setmanals a una altra de 37 1/2 hores.
Així mateix, cul el compromís d'obrir un procés de reduc-
ció horària a 20 hores per a E E, Pre-escolar i EGB i a 15
hores per a Ensenyament Secundari.
Cal, també, el compromís de la Conselleria a obrir un pro-
cés de debat Í negociació, amb tota la comunitat educati-
va, sobre el calendari escolar que comporte la racionalit-
zació global de l'activitat educativa.
En definitiva, exigim de la Conselleria una predisposició ne-
gociadora amb tota la comunitat educativa en general Í, en
particular, amb els representants del professorat a través
de la Mesa Sectorial d'Educació, per tal d'acometre una re-
glamentació del Sistema Educatiu que garantesca una mi-
Nora de la qualitat de l'Ensenyament Públic.
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La Confederació STEs davant el curs escolar
E! curs que comença és essencial

per avançar en les reivindicacions
dels ensenyants progressistes i en
l'eixamplament del model nascut,
fa més de 12 anys, del moviment
unitari i assembleari del professo-
rat, enfortit ara amb el Congrés
d'Unitat Sindical UCSTE-STEC,
del que ha sorgit la Confedera-
ció de Sindicats de Treballa-
dors de l 'Ensenyament
(STEs).

Aprovada la LOGSE, cal conti-
nuar aprofundint en l'intens treball
sindical encetat pels STEs amb la
campanya «Ens juguem el fu-
tur. Per una reforma pro-
gressista», per a caminar cap a
la c o n s e c u c i ó de l Cos Ún ic
d'Ensenyants, en la perspectiva
d'una revaloracíó social, acadèmi-
ca ï econòmica del treball docent i
en el reconeixement de la funció
social que comporta. Treball que
l ' amb igua p o s t u r a d 'UGT i
CC OO no afavoriren al no accep-
tar una dinàmica unitària Í de força
en els moments claus, ja que esta-
ven lligades de mans Í peus per la
PSP.

El desenvolupament
de la LOGSE i els
problemes laborals

En el desenvolupament de la
LOGSE també ens juguem el futur
de la qual i ta t de
l'ensenyament: reducció de la
ratio; catàleg de plantilles que
contemple totes ies necessitats; re-
ducció de l'horari lectiu per a la
formació permanent dins del ma-
teix; dotació de personal d'admi-
nistracíó i serveis; seminaris Í de-
partaments, laboratoris, bibliote-
ques i gimnasos ben dotats; auto-
nomia real dels centres; reconeixe-
ment de la diversitat cultural i lin-
güística, etc. I, com no, de les con-
dicions de treball: nova jorna-
da laboral; reducció de l'horari
lecfiu; dret a la jornada continua-
da; recuperació del poder adqui-

sitiu; homologació retributiva; es-
tabilitat laboral per al professorat
interí i ensenyament concertat i ac-
cés a la Funció Pública; increment
de plantilles; accés a la Universi-
tat; salut laboral, etc.

Ara per ara, continuen existint
problemes als quals l'Administra-
ció no posa solució. Vaja com a
exemples la inestabilitat del pro-
fessorat interí Í la negació al seu
accés a la Funció Pública; la proli-
feració dels contractes eventuals;
l'elevat nombre de professionals
en atur, quan no es cobreixen les
necessitats; ta discriminació a la
qual estan sotmesos els treballa-
dors de l'ensenyament concertat i
els contractats laborals (Escoles In-
fantils, EPA...); l'elevat nombre de
professorat provisional Í en expec-
tativa de destinació; la vulneració
dels drets laborals de les dones; la
contínua pèrdua del nostre poder
adquisitiu, amb l'anuència dels sig-
nants de la PSP; la manca de vo-
luntat de l'Administració per abor-
dar l'homologació retributiva amb
la resta de funcionaris. En definiti-
va, la negació al reconeixement Í
valoració social de la tasca docent
per part de qui té la responsabili-
tat política.

A aquests problemes cal afegir
els derivats del procés d'aplicació
i desenvolupament de ta LOGSE.
Procés al qual les Administracions
educatives volen donar una apa-
rença de participació. El repte de
la discussió dels Dissenys Curricu-
lars Base és la primera mostra. Per
això, cat continuar amb el treball
organitzat en centres Í assemblees
de treballadores i treballadors de
l'ensenyament per avançar en les
nostres reivindicacions, sense re-
núncies i amb pas ferm.

Les eleccions
sindicals

Ens trobem en-plenes eleccions
sindicals en tots els sectors labo-
rals. Les segone.s per al funciona-

ria!. I, per tant, en un moment de-
cisiu. Però això no suposa oblidar
en cap moment els problemes quo-
tidians, ni els generals, que afecten
l'ensenyament. Ans al contrari, ha
de servir per a clarificar les actua-
cions sindicals i reactivar la capa-
citat de resposta dels ensenyants.
Tot i el model d'eleccions sindicals
vigent, així com la forta aposta
que ha fet el Govern per a promo-
cionar unes organitzacions sindi-
cals determinades, cal fer un esforç
per a recuperar la iniciativa del
dels moviments de base assem-
blearis, tradicionalment organit-
zats en els STEs,

Les eleccions a l'ensenyament
públic van a realitzar-se sense mo-
dificar la Llei d'òrgans de Repre-
sentació Sindical, que consolida un
sistema burocràtic de representa-
ció basat en llistes provincials, en
compte de fer eleccions per centres
de treball. Al mateix temps, discri-
mina el funcionaria! docent respec-
te la resta, ja que un delegat o de-
legada a l'ensenyament costa
molts més vots que en altres sectors
de les administracions públiques. I
la representativitat es mesura te-
nint en compte els delegats i dele-

gades, Í no els vots obtinguts. Els
òrgans resultants de les eíeccions,
les Juntes de Personal, han
patit les dificultats que ja pre-
veiem: òrgans amb escasses com-
petències, escac suport de l'Admi-
nistració i allunyades de les perso-
nes afectades. Tot i això, des de
l'STE-PV s'ha fet un esforç, i anem
a augmentar-lo, per tal d'apropar
les Juntes de Personal a totes
les comarques i centres de treball,
per a propiciar una dinàmica uni-
tària de debat Í de reivindicació
que repercutesca en la millora de
la qualitat de l'ensenyament i de
les condicions de treball, eixos que
ver tebren l 'acció sindical de
l'STE-PV.

- •
Però, a banda d'això, els resul-

tats de les eleccions sindicals mar-
quen la representativiíat en les Me-
ses de negociació i en els òrgans
de participació educativa. La re-
presentació dels sindicats en les
Meses negociadores és clau per a
definir el model participatiu que
volem i anar aconseguint les nos-
tres reivindicacions amb veu prò-
pia. I no amb la veu que l'Admi-
nistració vulga, ja que aquesta té

les seues previsions per a atorgar
el caràcter de «majoritàries». No-
més recordar qui ens discrimina
contínuament a la Mesa de la Fun-
ció Pública.

La necessitat
d'eixamplar el
model sindical
unitari, autònom i
assembleari

Les eleccions sindicals en les que
estem immersos van a decidir si el
model unitari, participatiu í assem-
bleari, nascut de les coordinadores
unitàries aís anys 70, que parteix
de la realitat dels centres de tre-
ball i té en compte la realitat lin-
güística i cultural de cada poble,
continua essent una eina de trans-
formació de la realitat sòcio-edu-
cativa.

El sindicalisme a l'ensenyament
representat pels STEs ha mostrat la
seua eficàcia al llarg dels darrers
anys, assumint les reivindicacions
més sentides pel professorat pro-
gressista, defensant-les sense vaci-
lar i aconseguint importants objec-
tius. El model representat per
l'STE-PV i la Confederació STEs,
patrimoni d'aquelles persones del
món de l'ensenyament que no es-
tan disposades a cedir davant el
conformisme, l'apatia, el corpora-
tivisme reaccionari o institucionalit-
zat, el burocratïsme que actua a
esquenes dels ensenyants í fa de la
renúncia el seu model sindical;
aqueix model de les persones que
assumeixen la realitat cultural i lin-
güística en la que estan immersos,
que defensa l'Escola Pública plura-
lista, democràtica, científica, no
sexísta i no ideologítzada, té mol-
tes coses a dir, per les quals llui-
tar, i guanys a aconseguir. Perquè
ací,

A L'ENSENYAMENT,
DECIDEIXES TU

Provisionals: Un pegat més
«En una noche oscura del alma,
|oh, dichosa ventura!,
entramos sin ser notados...»

Aquest podria ser un comença-
ment poètic irònic de la crònica de
provisionals 90/91, La història dels
provisionals és la història d'un con-
flicte permanent.

L'acte d'adjudicació de profes-
sorat provisional d'enguany venia
regulat per una Resolució del 26
de juny del 1990, de la Direcció
General de Règim Econòmic i Per-

sonal, on s'establien els criteris del
concurs d'adjudicació de destina-
cions provisionals.

A finals de juliol es va celebrar
el «ritus» legal, amb la desagrada-
ble sorpresa d'una mancança de
vacants que no eren en el llistat per
a demanar els provisionals. Des de
l'STE-PV vàrem proposar AJOR-
NAR l'acte al mes de setembre per
tal de garantir un major nombre de
vacants, les quals assegurarien
unes destinacions millors per a tot-
hom. El resultat ja el sabeu...

El dia 31 d'agost, en l'assem-
blea que tingué lloc al Saló d'Ac-
tes de la Conselleria, es va acor-
dar majoritàriament el següent:

1. Convocar una vaga fins el 7
de setembre.

2. Realitzar concentracions tots
els dies de la setmana davant la
Conselleria.

3. Intentar desbloquejar la ne-
gociació, en el sentit de repetir
part del concurs d'adjudicació.

Durant tota la primera setmana
del mes de setembre el moviment
de tot elprofessorat provisional fou
exemplar, per la seua importància
numèrica i pel seu caràcter unitari.
Les negociacions amb la Conselle-
ria, tan't diürnes com nocturnes
—entràrem ta nit del dijous al di-
vendres a les 3 de la matinada—,
foren molt dures i difícils. Dures per

la inflexibilitat «tècnica» de l'Ad-
ministració; Í difícils per la situació
humana de molts treballadors i tre-
balladores, que se sentien an-
goixats pensant el destí que els
avenia. Finalment, el divendres 7,
s'arribà a un «acord», que prèvia-
ment havia votat majoritàriament
l'assemblea i que inexplicablement
l'Administració va acceptar. De
sobte, tots els problemes «tècnics»
desaparegueren.

La solució parcial al conflicte de
provisionals, la qual no ens satisfà
plenament, fou la següent: Una
primera fase d'intercanvi entre els
afectats que volgueren (permuta).
I una segona fase, anomenada pe-
tició de canvi de destinació d'a-
quells que no hagueren pogut so-
lucionar-ho amb el primer procedi-
ment. Aquesta segona fase anava
acompanyada d'una instància,
adreçada als Serveis Territorials,
on la persona interessada sol·lici-
tava, per comarques o pobles, el
lloc desitjat, marcant una data lí-
mit. Aquesta segona fase anava
acompanyada a'un augment del
nombre de places (al voltant de
200 places d'Educació Física}, les
quals amortiguarien la insatisfac-
ció del col·lectiu. A més a més,
l'Administració es comprometia a
facilitar el llistat de sol·licituds, tant

de la primera com de la segona
fase, abans de resoldre els proce-
diments abans esmentats. Això no
es va produir i no ha existit cap in-
formació que puguera assegurar
ía transparència de «l'acord».

Això no obstant, s'han anat re-
colocant pràcticament tots els pro-
fessors Í professores que voluntà-
riament havien participat en
aquest procés.

Des de t'STE-PV pensem que
n'hi ha tres objectius que tempora-
titzats cal desenvolupar. En primer
lloc, a curt termini, resoldre totes
les sol·licituds que s'han presentat
als Serveis Territorials.

En segon lloc, a mig termini, pro-
posar a les assemblees de propie-
taris provisionals la regulació per
al proper curs, tot i evitant els pro-
blemes que enguany hem patit, és
a dir, realitzarl'acte d'adjudicació
al mes de setembre, per tal de co-
nèixer totes les vacants possibles.

En tercer lloc, a llarg termini i
dintre del marc general del concurs
de trasllats, establir els mitjans es-
caients per a que tots els provisio-
nals accedesquen a ser definitius,
aplicant mecanismes correctors, els
quals eviten perjudicis derivats del
nou Concurs de Trasllats.

(Continuarà...)
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L'ensenyament en valencià als EE MM
A l'Ordre de 15 de juny del

1990 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència («DOGV» de
23-7-90), per la qua! s'aproven les
instruccions que regulen l'orqanit-

... r • i izacio i funcionament dels centres
d'EE MM, podem llegir, pel que fa
al tema del valencià, el següent:

VI. Ensenyament del valencià.
V. Línies en valencià.
Els centres autor t tzafs per !a Direc-

ció General d'Ordenació i Innovació
Educativa començaran o seguiran línies
d'ensenyament en valencià en Batxille-
rat, COU i Formació Professional.

En els grups específics constituïts d'a-
questes línies, s'impartiran les classes
en valencià en totes les assignatures del
pia d'estudis, llevat de llengua i litera-
tura espanyoles i idiomes moderns, que
s'impartiran en les llengües respectives.

2. Classes en valencià.
Tret de les línies en valencià, en els

centres de les poblacions relacionades
en l'arficle 35 de la Llei d'Us i Ensen-
yament del Valencià on s'impartesquen
assignatures en valencià, s'actuarà se-
gons els criteris següents:

a) A proposta del professorat inte-
ressat, els centres comunicaran al direc-
tor territorial corresponen!, abans del
13 de setembre, el professorat, les as-
signatures i els grups en què puga rea-
lilzar-se l'ensenyament en valencià,
perquè propose, a la Direcció General
corresponent, l'autorització oportuna,
d'acord amb el que estableix l'article
únic de l'Ordre de 31 de gener del
1987 de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència («DOGV» del 20 de
febrer).

b) Aquesta proposta es publicarà
en el tauler d'anuncis del centre durant
les dates de matrícula de juliol i de se-
tembre, per al coneixement de l'alum-
nat Í dels pares o tutors, i perquè, si al-
gun pare, mare, tutor o alumne major
d'edat manifesta !a voluntat de no re-
bre les classes en valencià puguen

adoptar-se les mesures organitzatives
necessàries per a atendre l'esmentada
petició.

3. Activitats.
Segons el que estableix l'article 9.5

del Decret 79/1984, de 30 de juliol, del
Consell de la Generalitat Valenciana
sobre l'apiicació de la Llei 4/1983,
d'Ús i Ensenyament del Valencià, els
centres hauran de promoure activitats
per tal d'afavorir la presència del va-
lencià com a llengua vehicular.

Davant d'això, l'STE-PV presen-
tà un text alternatiu, per tal que
puguera ser acceptat per la Con-

Plataforma cívica
«Viure en valencià»

Un any després de començar les seues emissions hem de denun-
ciar que lo RTVV no està acomplint el paper assignat per les lleis ní
està satïsfent les aspiracions de tots els valencians empenyats en re-
dreçar el País Valencià, tal com es posa de manifest en:

La TVV hauria d'haver incrementat l'ús del valencià en la progra-
mació fins arribar a un W0%. En canvi, per raons inconfessables, no
només s'ha augmentat l'ús del castellà sinó que, a més a més, s'ha
intentat folklorifzar i degradar el valencià utilitzat, reforçant així e!
procés de substitució lingüística.

La inexistent col·laboració entre la TVV i la resta de televisions en
català suposa un innecessari augment de les despeses, impedeix
avançar en la construcció d'un espai comunicatiu comú i desfavoreix
l'intercanvi d'experiències i propostes comunes.

La política autoritària i repressiva cara als treballadors del mit-
jans de comunicació Í en especial els del Gabinet d'Assessorament.

El mateix procés d'introducció del valencià a l'escola esfà sofrint
la manca de voluntat política de la Conselleria d'Educació, la qua! es
manifesta en:

La promoció í planificació de l'ensenyament en valencià, així com
els mitjans pel reciclatge del professorat, són insuficients i inadequats.

Algunes ordres de la Conselleria d'Educació, com l'Adscripció de!
Professorat, el Catàleg de Centres, etc., són clarament contradictò-
ries i entrebancadores per a l'ús del valencià com a llengua vehicular.
a l'escola.

És intolerable que a l'Escola de Formació del Professorat d'ECB
les classes en la nostra llengua siguen inexistents i els futurs profes-
sors no reben la formació en la llengua que hauran d'ensenyar.

Els sotasignanfs Sindicats, Partits Polítics, Entitats Ciutadanes Í Cul-
turals i persones exigim del Govern Valencià una actuació immediata
que assegure els objectius següents:

1. Una Televisió Valenciana {Canal 9) i resta de mitjans de comu-
nicació públics totalment en valencià.

2. Una coordinació a nivell lingüístic entre les Universitats, l'en-
senyament no universitari i els mitjans de comunicació.

3. L'elaboració d'una nova política lingüística que impulso i or-
ganitze l'ensenyament en valencià i faça de l'ús i el coneixement de
la llengua una eina de construcció i dignificació social.

4. La creació d'una Direcció General de Política Lingüística que
dirigesca el procés de normalització i ús del valencià al nostre País.

selleria i avançar en la normalitza-
c i ó l i n g ü í s t i c a a l s c e n t r e s
d'EE MM. La Conselleria, per su-
post, es va negar. Les esmenes pre-
sentades per l'STE-PV són les se-
güents:

«Punt 2.a) Pel que fa a les assig-
natures ensenyades en valencià en
els centres de les poblacions rela-
cionades en l'article 35 de la Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià
(llevat a les línies en valencià),
s'actuarà segons els criteris se-
güents.;. .,,

Els centres, a proposta del pro-

fessorat interessat, comunicaran al
Director Territorial corresponent el
professorat, les assignatures i els
grups en què es puga realitzar
l'ensenyament en valencià, perquè
hi actue d'acord amb el que esta-
bleix l'article únic de l'Ordre de 31
de gener del 1987 de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència
("DOGV" de 20 de febrer), utilit-
zant l'annex corresponent.

Aquesta proposta es publicarà
en ei tauler d'anuncis del centre,
per al coneixement de l'alumnat,
durant 15 dies.

b) El seminari de valencià incor-
porarà tres hores setmanals per a
reciclatge del professorat del cen-
tre.

c) Tots els centres hauran de te-
nir un Pla de Normalització Lin-
güística per tal d'afavorir l'ús del
valencià en la vida interna del cen-
tre i corn a llengua vehicular de
l'ensenyament.»

El redactat que apareix a les
Instruccions d'inici de curs suposa
una modificació restrictiva deí text
legal de l'Ordre de 31 de gener
del 1987, ja que en aquelles «el di-
rector territorial proposarà l'auto-
rització oportuna», mentre que a
l'esmentada Ordre es llig que el
Director General «atorgarà l'o-
portuna autorització».

A més a més, la Conselleria està
posant entrebancs a que el profes-
sorat exercesca el seu dret a im-
partir la docència en valencià. La
lectura que fa la Conselleria de les
Instruccions d'inici de curs és la se-
güent: el professorat ha de comu-
nicar que vol fer ensenyament en
valencià abans de la data límit es-
tablerta, per a que l'alumnat «s'a-
punte»; i si no n'hi ha d'alumnat,
la Conselleria «suggereix» que no
s'impartesquen les classes en va-
lencià, conculcant un dret recone-
gui-

És per això que, des de l'STE-
PV, encoratgem el professorat a
que faça valdré el seu dret, per da-
munt de tota pressió, ja que, con-
forme s'estableix a les esmentades
Instruccions, només cal comunicar
la voluntat de fer ensenyament en
valencià per a fer-lo, J. aualsevol
entrebanc, cal denunciar-lo.

Comunicat dels professors del CP Blasco Ibanez

Com entrebancar l'esforç col·lectiu
L'equip de professors/es del CP

Blasco ibànèz d'Elx volem mani-
festar públicament: "

— Al curs 86-87 l fescola -ence-
tà un projecte d'IMMERSIÓ LIN-
GÜÍSTICA, és a dir, ensenyament
en Valencià a xïquets/es castella-
no-parlants. L'Administració reco-
negué la importància d'aques!
projecte i acceptà les condicions
que exigia el programa:

• Voluntarietat dels pares/ma-
res.

• Disminució del nombre de xi-
quets per aula.

* Garantia de continuïtat del
professoral. .

* Un/a professor/ei de «suport»
per cicle.

Actualment, al curs 90-91, pa-
reix ser que aquestes coses .ja no
són importants, Hui, 2 d'octubre,
ens trobem sense els dos profes-
sors/es de suport que ens correspo-
nen i que fins ara formaven part de
la plantilla d'aquest centre.

— Per altra banda, a setembre
del 1990, el SERVEI D'ENSEN-
YAMENT DEL VALENCIÀ convo-
cà tot el professorat de Pre-esco-
lar Í Cicle Inicial (inclosos els/les de
suport) q les II JORNADES D'IM-
MERSIÓ L INGÜÍSTICA. Ara
aquest mateix SERVEI no reconeix
la funció dels professors/es de su-
port i ens diu que tingam pacièn-
cia. No és una contradicció? Fan
falta o no els professors/es de su-
port? Per què no se'ns informa a
les JORNADES que aquest profes-
sorat de suport no ens corresponia
enguany? Qui pren aquestes deci-
sions? Són arbitràries?
_ Els mestres del CP BLASCO IBÀ-
NEZ ens sentim estafats davant de
la Conselleria d'Educació i Cièn-

cia; per tant, denunciem:
1. Que després de 5 anys que

el Programa d'Immersió està rea-
litzant-se a les escoles, el SERVEI
D'ENSENYAMENT DEL VALEN-
CIÀ no ha fet cap esforç per crear
oficialment el «Programa Específic
d'Immersió» que garantisca les
condicions necessàries per portar-
ho a terme. En canvi, sí que inclou
els resultats del nostre treball en
articles, estudis i estadístiques.

2. Que les aules d'immersió de
l'escola encara no saben en quines
condicions van a poder portar en-
guany el seu treball,

3. L'engany i falta de respecte
als pares/mares que han triat vo-
luntàriament l'ensenyament en va-
lencià per als seus fills/es.

4. La falta de compromís de
l'Administració davant la gent que
enceta Programes d'Innovació
Educativa.

PERTOT AIXÒ EXIGIM:
— Que envien els 2 profes-

sors/es de suport que ens fal-
ten per tal de complir el programa
inicial d'Immersió.

— Un canvi radical en la políti-
c a e d u c a t i v a r e s p e c t e
l'ensenyament en Valencià.

— La dimissió dels responsables
del SERVEI D'ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ.

Per últim, volem recolzar la pos-
tura de l'APA del CP Blasco Ibà-
nez, que una vegada més està llui-
tant pels drets dels seus fills/es Í per
m i l l o r a r la q u a l ' t a t de
l'ensenyament.

Elx, 2 d'octubre del 1990
L'Equip de Professors/es

(Claustre)

Ante la postura
del PSOE de la
Vega Baja

Ante la postura hecha pública
por el PSOE de la Vega Baja so-
bre la problemàtica de la normali-
zación lingüística de cara al profe-
sorado, el Sindicato de Trabaja-
dores de la Ensenanza del País
Valenciana manifiesta:

1. Que todo el profesorado deí
País Vaíenciano debe tener las.
mismas posibilidades en cuanto a
su formación, dado que ello supon-
dríq menares posibilidades de des-
plazamiento o traslado a lo largo
y ancho deí País Valenciana y
otras comunídades.

2. Consideramos desde hace
muchos anos que es imprescindible
una formación permanente de ca-
lidad para jodo el profesorado, en
este caso de cursos y actividades
de reciclaie de valenciana, llevàn-
dose a cabo en el horària de per-
manència en el centro. Pensamos
que es la forma de conseguir la
plena normalización lingüística en-
tre el profesorado, però para ello
la Administración educativa debe
garantizar esos medios.

3. Pensamos que formar y edu-
car no es posible sin conocer la
realïdad socio-culturaí y lingüística
de la camunidad en la que se tra-
baja. Por ello, si en esa comunidad
se utüizan ambas lenguas debe-
mos poner las bases para respetar
la libre expresión y favorecer unas
relaciones mas racionaíes y huma-
nas. El educador debe conocer
ambas lenguas.

No dejaremos de luchar para
que los trabajadores y trabajado-
ras de la ensenanza y el alumna-
do estén en las mismas condiciones
de cara a su futuro laboral y so-
cial, cual sea la comarca en que



RETRIBUCIONS/5

Els acords de funció pública
deshomologuen els ensenyants

DESVIACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DELS FUNCIONARIS DE LA GENERALITAT VALENCIANA RESPECTE
ALS DOCENTS

L'STE-PV sempre ha defensat
que la negociació de tot el que
afecte els ensenyonts ha de fer-se
en la Mesa d'Ensenyament, inclo-
ses les retribucions del funcionariat
docent. Perquè sempre ho hem dit:
quan es negocia en Ja Mesa Gene-
ral de la Funció Pública es discri-
mina els ensenyants.' I això és el

que estem patint des de l'acord
que signaren UGT i CC OO, rali-
ficat després per la CSIF en la
Mesa de! 20 d'octubre del 1988, i
que ja es publicà a l'ALL-l-OLI. En
l'esmentat acord s'establia la clàu-
sula de revisió salarial per als fun-
cionaris no docents de la Genera-
litat Valenciana aplicable per a

l'any 89 Í uns fons addicionals del
2'6% de la massa salarial per a
l'any 88. Tot això consolidable. I,
això sí, exclosos els docents.

Per a que siga fàcilment inteligi-
ble, perquè les nostres butxaques
ja ho han notat, aquesta hipòtesi
mostra la deshomologació a que
ens sotmeten els acords

Any

1989

1990

1989
1990

ïrsr
100
106VO

100
104

FUNCIONARIS GENERALITAT VALENCIANA (EN %]

deivIndólPC sn.ui·i anual

2'6 102'6
3'9 110'Bó

FUNCIONARIS DOCENTS GENERALITAT VALENCIANA

- 100
- 104

4
6

4
ó

CobMsiM.it

10ó'70
117'51

104
no'24

Gràcies ais acords signats en la
Funció Pública Valenciana per
UGT i CC OO (el 20 d'octubre del
1 988), Í ratificats per la CSIF, amb
el vot en contra de l'STE-PV, els
funcionaris de la Generalitat Va-

lenciana cobren el 7'27% més que
els ensenyants.

No estem en contra que la resta
de funcionaris cobre el que cobra.
El que no sabem és per què nosal-
tres no ho cobrem.

Evolució de les retribucions del funcionariat docent del País
Valencià tenint en compte els Acords de maig del 88

PROFESSORAT AGREGAT DE BUP, FP 1 ASSIMILATS

Sí Gener 88
Absolut

INCREMENTS

Si Masia Salarial
% S/Massa 88

GENER 88
Sou 111.482
C- Destinació r 47.830
C. Específic O

159.312

JUNY 88
Sou 111.482
C. Destinació 55.210
C. Específic O

lóó.092 7.380 5'63 2.186.308

GENER 89
Sou 115.942
C. Destinació "... 61.260
C. Específic O

177.202

SETEMBRE 89
Sou 115.942
C. Destinació 61.260
C. Específic 3.000

180.202 20.890 2.370.308

GENER 90
Sou ; 122.899
C. Destinació 64.936
C. Específic 3.180

191.015

JUNY 90
Sou 122.899
C. Destinació 64.936
C. Específic 5.430

193.265

SETEMBRE 90
Sou 122.899
C. Destinació 64.936
C. Específic 12.180

199.015 40.603 25'4S 2.576.728 17'85

PROFESSORAT MESTRE DE TALLER

S/ Gener 88
Absolut

INCREMENTS
Sf Malta Salarial

SJ Mana 88

GENER 88
Sou
C. Destinació.
C. Específic...

JUNY 88
Sou
C. Destinació.
C. Específic...

94.619
47.830

O
142.449

94.619
55.210

O
149.829 7.380 4'18 ].950'.286

GENER 89
Sou
C. Destinació.
C. Específic...

SETEMBRE 89
Sou
C. Destinació...
C. Específic

98.404
61.260

O
159.664

98.404
61.260

3.000
162.664 20.215 U'19

GENER 90
Sou
C. Destinació.
C. Específic...

JUNY 90
Sou
C. Destinació.
C. Específic...

SETEMBRE 90
Sou
C. Destinació...
C. Específic

104.309
64.936

3.180
172.425

104.309
64.936
5.430

174.675

104.309
64.936
12.180

181.425

Els quadres que segueixen
mostren l'evolució retributiva
del professorat del País Valen-
cià, tant en valor absolut com
percentual, tenint en compte els
Acords de maig del 88, signats
entre l'Administració educativa
valenciana i la representació
majoritària del professorat.
Aquests Acords, com tothom
recordarà, acabaven el seu
desplegament a setembre de
l'any 90. Per tant, hem de con-
tinuar en el procés d'homolo-
gació retributiva del professo-
rat amb la resta del funcio-
nariat.

EXPLICACIÓ DELS QUADRES
RETRIBUTIUS

Als següents quadres es mos-
tra l'evolució retributiva del
professorat del País Valencià,
des de gener de l'any 88 a se-
tembre ae l'any 90. Els aspec-
tes retríbuttus dels Acords de
maig començaren a aplicar-se
en juny del 88, en què el pro-
fessorat d'EGB va passar del
nivell 17 al 20; el professorat
agregat de BUP, numerari d'FP
i Mestre de Taller, del nivell 21
al 23, i el professorat catedrà-
tic, del nivell 24 al 26. A més a
més, començà a cobrar-se e
complement específic de cap de
seminari, amb caràcter retroac-
tiu.

Al gener del 89 el professo-
rat d'EGB va passar del nivell
20 al 21; el professorat agre-
gat de BUP, numerari d'FP i
Mestre de Taller, del nivell 23
al 24, i el professorat catedrà-
tic cobrà l'equivalent a l'aug-
ment del nivell 23 al 24.

A partir de setembre del 89
començà a cobrar-se una part
del complement específic esta-
blert als Acords. En juny del
90, una segona part, ï el setem-
bre, el total del complement es-
pecífic establert als Acords. És
per tant moment d'encetar un
procés negociador que esta-
bíesca el complement específic
que ens equiparé a la resta de
funcionaris de la Generalitat
Valenciana.

Los co lumnes que acom-
panyen les retribucions men-
suals signifiquen el següent: la
primera estableix l'augment re-
tnbutiu sobre la massa salarial
mensual de gener del 88, tant
en valor absolut com percen-
tual; la segona estableix l'aug-
ment retributíu sobre la massa
salarial bruta anual de l'any
88, també en valor absolut i
percentual.

PROFESSORAT CATEDRÀTIC

S/Gener 8
Absolut

INCREMENTS
SI Massa Salarial

SI Massa 88

GENER 88
Sou
C. Destinació
C. Específic*

JUNY 88
Sou
C. Destinació
C. Específic

111.482
62.597

___6_.632
180.711

111.482
70.553

6.632
188.667 7.956 4'40 2.447.188

GENER 89
Sou
C. Destinació
C. Específic

SETEMBRE 89
Sou
C. Destinació
C. Específic

115.942
73.376
1 2.098

201.416

115.942
73.376
15.098

204.416 23.705 13'1 J 2.660.876

GENER 90
Sou
C. Destinació
C. Específic

JUNY 90
Sou
C. Destinació
C. Específic

SETEMBRE 90
Sou
C. Destinació
C. Específic

122.899
77.779
16.004

216.682

122.899
77.779
18.254

218.932

122.899
77.779
25.004
225.682 44.971 18'04

| ' Complement Específic de Cap de Seminari.

PROFESSORAT D'EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA (EGB)

SI Gener 88
Absolut

INCREMENTS
SI Mot»o Salarial

SI Ma t ta 88

GENER 88
Sou 94.619
C. Destinació 37.620
C. Específic O

132.239

JUNY 88
Sou 94.619
C. Destinació 44.428
C. Específic O

139.047 6.808 5'15 1.823.762

GENER 89
Sou 98.404
C. Destinació 49.744
C. Específic O

148.148

SETEMBRE 89
Sou 98.404
C. Destinació 49.744
C. Específic 3.000

151.148 18.909 14'30 1.986.584

GENER 90
Sou 104.309
C. Destinació 52.729
C. Específic 3,180

160.038

JUNY 90
Sou 104.309
C. Destinació 52.729
C. Específic 5.430

162.468

SETEMBRE 90
Sou 104.309
C. Destinació 52.729
C. Específic 12.180

169.218 36.979 27'9ó 2.173.984 19'20
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Amb nocturnitat,
premeditació i...

Aquest podria ser el títol de l'actuació de l'Administració
perquè així sembla que ha estat la maniobra.

El MEC ha publicat al «BOE» de 20 d'octubre les Ordres
marc que regulen els procediments legals dels Concursos de
trasllats d'EGB i d'EE MM, i ho fet sense negociació, sense con-
sulta prèvia, a traïció. No és que moltes vegades el tarannà ne-
gociador siga'«excel·lent», però aquesta vegada no han guar-
dat ni les formes.

Aquesta manera d'actuar vulnera clarament els Acords de
novembre del 88 entre el MEC Í els sindicats, i una vegada més
incompleix la pròpia legalitat de la Llei Orgànica de Represen-
tació Sindical, en ser aquest un tema de vital importància en
les condicions de treball del professorat.

Considerem una provocació que les esmentades Ordres si-

guen enviades pel Gabinet Tècnic del MEC amb posterioritat a
la publicació al «BOE».

Aquestes actituds són més greus encara ja que el MEC tenia
constància, oral i per escrit, de la voluntat negociadora de la
nostra Confederació, així com de la resta ae Sindicats, en
aquest tema.

Aquesta actuació deixa al descobert les declaracions del
MEC, de caràcter demagògic, sobre la disponibilitat a nego-
ciar amb els Sindicats tots els íemes que afecten el desenvolu-
pament de la LOGSE.

A la reunió celebrada amb urgència després d'aquests ac-
tes el MEC no ha donat cap resposta satisfactòria, per la qual
coso el futur dels concursos es preveu conflictiu.

• ..I la nostra
Conselleria

La Conselleria d'Educació publicarà en breu l'Ordre de 23
d'octubre convocant el Concurs de trasllats de Pre-escolar, EGB
Í Educació Especial. Aquesta Ordre va ser entregada eís sindi-
cats sense conèixer la quantitat total de places que s'ofertaran
al concurs general Í sense possibilitat de negociació prèvia de
la normativa, sent un tema amb importants repercussions pel
conjunt del professorat i en especial pel col·lectiu de provisio-
nals Í d'expectativa de destinació.

Des de la vaga del col·lectiu de provisionals, al comença-,
ment de setembre, l'STE-PV i les Assemblees del professorat

afectat s'ha exigit a la Conselleria i al MEC, mitjançant la Con-
federació STEs, la negociació prèvia d'aquesta normativa en
una Mesa Estatal que comptarà amb la participació de. totes
les Adminisíracionss i els Sindicats. Allò deuria haver possibi-
litat trobar vies de solució a la situació d'un col·lectiu de més
de 2.500 ensenyants al PV que des de fa 7 o 8 anys es veuen
obligats a canviar de centre, creant també una situació d'ines-
tabilitat a les plantilles.

L'actitud unilateral i irresponsable del MEC i la Conselleria
pot reobrir el conflicte. Els propers dies ho veurem.

S^SSSE*»?10

ÚLTIMA HORA
El MEC ha convocat els Sindicats per a una reu-

nió negociadora sobre alguns dels temes pendents:
retribucions, disposició transitòria 5." de la LOGSE
(accés a la condició de catedràtic, accés del profes-
sorat interí...)' disposició Addicional 16.a (accés a
la condició de catedràtic, reserva de places per ac-
cedir de bàsica a secundària, accés del professorat

a la Universitat...)/ així com el desenvolupament
de la Disposició Transitòria 9.a de la LOGSE (jubi-
lació del professorat).

Aquesta reunió tindrà lloc el dia 6 de novembre
i esperem que aquesta vegada l'Administració tin-
ga la sensibilitat que el conjunt del professorat es
mereix. Continuarem informant.

La dinàmica de les «negoci

GUARDAR LA F

Una nova dinàmica de treball: Mesa Sindical de la vaga

Davant la dinàmica de la Conselleria de reunir la Mesc
i per als temes que vol, l'STE-PV va presentar per al pu
3 d'octubre aquestes 91 preguntes. Preguntes que per
Estem convençuts que no estan totes les que són.
Envia la teua. -«—

1. gQuins són els estudis realit-
zats per la Conselleria d'Educacíó
al voltant de les necessitats d'esco-
larització dels alumnes de 3 anys
a l'àmbit del PV per a poder efec-
tuar les previsions d'escolarització
marcadas en la LOGSE?

2. gEs van facilitar els sindicats
les conclusions d'aquests estudis?

3. gQuins centres s'han acollit el
curs 90-91 al Pla d'Integració?

4. gQuins centres formen part
del 50% de centres de 24 unitats
0 més que aquest mes d'octubre
tindran personal d'administració?

5. gQuina serà la dotació de
personal d'administració en cada
centre?

6. gAmb quina data es provei-
rà el 50% restant?

7. Dins del Pla de Formació,
gquíns són els cursos específics
d'actualització en matèria de salut
1 consum que s'han d'encetar
aquest curs?

8. gAmb quina data es consti-
tuiran els Comitès de Salut, Higie-
ne Í Protecció Ambiental en els cen-
tres de treball depenents de la
Conselleria i que tenen més de 50
treballadors?

9. gQuins centres, malgrat no
tenir 50 treballadors, i per carac-
terístiques específiques, han de
constituir els esmentats comitès?

10. Degut als problemes oca-
sionats en la conformació de les
llistes de professorat interí i con-
tractat, gquínes discrepàncies
s'han tractat en la Comissió Parità-
rja de seguiment entre la Conselle-
ria i alguns sindicats?

11. jCom pensa la Conselleria
resoldre la situació del professorat
provisional d'EGB i d'expectativa
de destinació en EE MM, tot ga-
rantint la destinació definitiva a
l'àmbit del PV, compromís ja ad-
quirit per la Conselleria en els
Acords de maig del 88?

12. gEs conscient la Conselleria
de les implicacions d'aquest tema
en el concurs general de trasllats i
que cal buscar una solució abans
de la convocatòria?

13. gPensa la Const
ciar aquest tema amb
resta ae Comunitats c
tències?

14. gPer què no s'ei
sindicats les llistes de
(provisional, interí, de
el moment de sol·licitar

15. gAmb quins crit'
el professorat interí ei

Ió. gDemanen tots
teixos criteris?

17. gS'apliquen e
criteris als diferents SS

18. gPer què no exi
sindical de les llistes c
rat i de places?

19. gQuan es ne
tema de les llistes ut
BUP i FP?

20. gQuan es ne
tema de les titulacion
FP?
. 21 . gPer què no s'l

la Moció 220/11 sobre <•
mesures per a la dism
ratio professor/alumne
tres d'EGB, BUP Í FP,
curs 90/91»?

22. gQuan complir
lleria la resolució de
Valencià sobre reducd
per aula a EGB, FP i f

23. gPer què no s'l
la Resolució 187/11 soi
ció de nombre màxin
per aula en els pròxim
colors», aprovada per
d'Educació Í Cultura e
lebrada el 29 de jum

24. gEs van a resol
comissions de servei
pels antics consorts p

25. gS'han concedíl
tema, comissions de s<
fessorat que no va gau
curs 89-90?

26. gQuan s'ha d'e.
gociació d'aquells asf
LOGSE que són compt
Conselleria?

27. gQuan podran
sentants del professorc
negociar, el Mapa Ei
Reforma amb totes les!
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iciorts» en la Mesa Sindical

ORMAI NO ARRIBAR AL FONS

ie provisionals. ^Sabeu quins no són mestres?

Sectorial d'Educació només quan l'interessa
t «Prec i preguntes» de la passada Mesa del
i variar quedaren sense resposta.

lerla nego-
I MEC i la
nb compe-

•reguen als
>roressorat
nitiu...) en
les?
•is demana
els SS TT?
mb els ma-

mateixos
TT?
•eix control
ï professo-

ociarà el
ficades de

ociarà el
idònies a

j respectat
Vdopció de
meló de la
en els cen-
i partir del

la Conse-
Parlament
d'alumnes

J P?
j respectat
re «Reduc-
d'alumnes

s cursos es-
a Comissió
reunió ce-
del 1989?
re totes les
iol·licttades
ovisionals?
per aquest
rvei a pro-
iir d'elles el

cetar la ne-
jctes de la
èncía de la

els repre-
conéixer, i

:olar de la
ïiplicacions

quant a centres i professorat?
28. gQuan s'han d'analitzar les

repercussions de l'ordre de ads-
cripció del professorat d'EGB a les
especialitats?

29. gCom es pensa garantir l'a-
p l i c a c i ó de la L le i d ' U s Í
Ensenyament del Valencià quant el
catàleg dels centres?

30. 8Què va a passar amb el
professorat mal adscrit? gCom es
pensa garantir l'adequada espe-
cialització?

31. 3Es pensen analitzar amb
els sindicats els efectes de la darre-
ra circular sobre ocupació de pla-
ces «d'elles en valencià»?

32. gCom es pensa resoldre el
problema del professorat en ex-
pectativa de destinació Í interí que
desitja impartir la docència en va-
lencià i se'ls nomena després del
termini oficial?

33. gPensa la Conselleria man-
tenir TOTS els programes d'Im-

Secretariat Nacional de
l'STE-PV

Acaba de començar un nou
curs escolar. Això seria una rea-
litat si els problemes de desorga-
nització, manca de previsió i acu-
mulació d'errors anteriors no ha-
gueren provocat un conflictiu co-
mençament.

Encara són moltíssims els cen-
tres als quals els falta el profes-
sorat. Provisionals, interins i ex-
pectatives d'EE MM (més de
7.000 al País Valencià) han patit
l'angoixa de la falta de criteris
clars en la seua col -locació. Molts
instituts no han començat el curs
per problemes de massificació Í
manca d'infrastructura. La recent
adscripció de professorat d'EGB

mersió Lingüística, integració...,
amb professorat de suport?

34. gQuin pla té la Conselleria
per a normalitzar la presència de
Gabinets Psicopedagògics en els
centres d'EE MM?

35. gQuina quota de substitu-
cions de professorat interí té pre-
vist la Conselleria per a cobrir les
substitucions durant el cur;; 90/91?

36. gQuan pensa donar la Con-
selleria els llistats complets d'inte-
rins de la borsa del 89 ordenats
per ordre de prioritat quant la
contractació?

37. gQuan s'ha de negociar l'e-
quiparació de les condicions de
treball del professorat interí (reci-
clatge, permisos...) amb la resta
del funcionaria!?

38. gQuines mesures pensa
prendre la Conselleria per a efec-
tuar els pagaments de les nòmines
amb regularitat al professorat que
canvia de SS TT o nou contractat?

39. gTé la Conselleria alguna
proposta sobre accés a la funció
pública docent del professorat in-
terí?

40. 3Té la Conselleria alguna
proposta de com abordar la unifi-
cació de cossos en els EE MM?

41. 3Quan complirà la Conse-
lleria l'acord sobre reducció d'ho-
rari lectiu per als majors de 55
anys?

42. gQuan s'ha de negociar la
regulació de la jornada continua-
da?

43. gS'hà autoritzat algun pro-
jecte de jornada'continuada en
centres i/o localitats del PV?

44. gS'han autoritzat modifica-
c i o n s de l 'horar i esco la r a
l'ensenyament públic i privat? gEn
quins?

45. gQuan es dotarà als MRPs
de mitjans personals per a dinamít-
zar i coordinar el seu treball de re-
novació pedagògica?

46. gCom es pensa nomenar els
càrrecs de direcció i assessoria en
els nous CEPs?

47. gQuin model de Formació
Permanent es va a desenvolupar a
partir d'aquest curs?

48. gQuan es negociarà el Pla
de Formació Professional?

49. gQuins programes Í/o cur-
sos van a començar per a la for-
mació d'especialistes? gEn quines
condicions?

50. gPodrà participar TOT el
professorat en aquests cursos?

51. gQuines perspectives té la
Conselleria per al professorat ac-
tualment en fase de pràctiques del

curs d'Educació Física? gQuan
pensa negociar-les?

52. 3Quin departament és el
responsable de la preparació de
les proves en les oposicions d'Edu-
cació Física? gPensa la Conselleria
continuar amb proves memorístí-
ques en la selecció de personal?

53. gPensa la Conselleria conti-
nuar incomplint tots els calendaris
de negociació?

54. gPer què no s'envia els sin-
dicats les circulars Í el material que
s'envia a les escoles segons l'acord
adoptat en el seu moment?

55. gHan de continuar els sindi-
cats «perseguint» els funcionaris
d'aquesta Conselleria i/o SS TT
per a conseguir circulars Í informa-
ció de caràcter legal?

56. g V a n a c o n t i n u a r co-
mençant amb retard les meses sec-
torials?

57. gPer què no arriben les ac-
tes amb una posterioritat de 15
dies tal i com es va a comprometre
el Conseller?

58. gQuines mesures ha pres la
Conselleria per tal de fer el paga-
ment directe de les beques?

59. gQuina legislació es fa ser-
vir per a demanar els Consells Es-
colars el pagament d'aquestes
quantitats?

60. iTé constància la Conselle-
ria de les irregularitats que estan
produint-se en molts centres quant
el professorat-educador dels men-
jadors escolars?

61. gPensa la Conselleria regu-
lar, í actualitzar, l'Ordre del 86
sobre menjadors escolars tot ga-
rantint els drets laborals dels con-
tractats? 3Qui pot ser contractat?

62. gDisposa la Conselleria de
la relació d'edificis escolars (viven-
des...) desafectats? gAmb quins
criteris s'ha autoritzat la desafec-
tació?

63. gPensa donar informació la
Conselleria sobre la relació defini-
tiva d'unitats escolars suprimides
i/o habilitades?

64. gQuan entregarà la Conse-
lleria el llistat complet de personal
al servei de l'Administració educa-
tiva valenciana?

65. gDisposa la Conselleria
d'Educació d'un registre de Comis-
sions de Serveis Públics?

66. gPensa entregar la relació
als sindicats?

67. gEstà en condicions la Con-
selleria de complir les disposicions
que preveu la Llei d'Òrgans de Re-
presentació quant a informació,
consulta Í/o negociació amb els sin-

dicats Í Juntes de Personal?
68. gQuan s'ha de reunir la

Mesa Sectorial d'Educació per a
tractar el tema retributiu del pro-
fessorat que segons l'acord de la
Mesa General de la Funció Públi-
ca Valenciana havia d'haver-se
encetat al mes de setembre?

69. gEstà duguent la Conselle-
ria negociacions sobre aquest o
d'altres temes amh alguns sindicats
al marge de la Mesa Sectorial?
gAmb qui? gQuins?

70. gPer què no s'ha respectat
la recomanació del Consell Escolar
Valencià de no suprimir cap unitat
escolar de Pre-escolar Í EGB per al
curs 90/91?

71. gEn base a què s'introdueix
un nou obstacle per a poder impar-
tir les classes en valencià, i a exi-
gir-se autorització de la «Direcció
General corresponent»?

72. gQuins criteris té la «Direc-
ció General corresponent» per a
concedir autorització al professo-
rat per a impartir la docència en
valencià?

73. gPer què la Conselleria no
respecta les sentències del Tribunal
Suprem i obliga el professorat
d'EE MM a impartir assignatures
afins?

74. gPer quina raó la Conselle-
ria no posa les mesures adients per
a que tot el professorat estiga ca-
pacitat per a fer ensenyament en
valencià en les línies de valencià
dels centres de BUP i FP?

75. gTé la Conselleria fet un es-
tudi dels incompliments horaris de
l'assignatura de valencià en EGB?

76. gHa fet la Conselleria un es-
tudi sobre el grau de tractament
del valencià a l'Àrea d'Experièn-
cíes en EGB?

77. gTé avaluats la Conselleria
els resultats de l'aplicació de la
LUEV?

78. gCom pensa regular la Con-
selleria la incorporació de profes-
sorat d'EE MM a la Universitat?

79. gQuines mesures pensa dur
a terme la Conselleria per a la
transformació dels cursos d'actua-
lització pedagògica (CAP}?

80. gQuan Va a confeccionar la
Conselleria el Mapa Escolar Lin-
güístic del País Valencià?

81. gQuina planificació ha fet
la Conselleria per a la consolida-
ció i eixamplament de les línies en
valencià en EGB, BUP i FP?

82. gQuan va a establir la Con-
selleria un Pla de Formació Perma-
nent del Professorat?

83. gVan a modifïcar-se els cur-
sos de reciclatge en cursos per a
propietaris definitius mal adscrits?

84. gCom es veuran els NOC-
TURNS en EE MM després de l'a-
plicació de la Reforma?

85. gPensa augmentar la Con-
selleria els estudis nocturns?

86. gQuina és la Reforma que
s'aplicarà als torns de nocturns
dels Instituts de BUP i FP?

87. gS'assegurarà l'ampliació i
m o d e r n i t z a c i ó d ' a q u e s t s
ensenyaments o bé la Conselleria
pensa eliminar-los?

88. gQuan pensa la Conselleria
resoldre definitivament el tema de
l'adequació d'infrastructura als
centres?

89. gPensa la Conselleria en la
creació de noves Escoles Oficials
d'Idiomes, atesa la massificació de
les existents?

90. gQuina solució pensa arbi-
trar el Programa d'Educació d'A-
dults per a substituir l'actual edifici
del centre d'EPA Serrano Morales
de València?

91. gQuan pensa abordar la
Conselleria un Pla d'Escolarització
per a l'Escola Rural al País Va-
lencià?

i ha Conselleria d'Educació?
a les especialitats, lluny de ser un
element de normalització peda-
gògica, ha creat una situació ex-
plosiva entre el professorat en no
reconèixer l'experiència docent.
L'ensenyament continua sent el
gran discriminat en salaris de la
funció pública valenciana. La si-
tuació de l'ensenyament del va-
lencià està contínuament ame-
naçada: circulars poc reflexiona-
des de la Conselleria en EGB, di-
ficultats per al professorat en
EE MM. La formació permanent
continua ignorant el professorat
amb criteris clars. Les mesures so-
cials: beques, menjadors esco-
lars..., creen conflictes per la
manca de regulació..., i un llarg
etcètera.

En definitiva, el professorat

veu com l'ensenyament es dete-
riora, com la incertesa domina la
vida als centres í com la perspec-
tiva de la Logse no sols no afa-
voreix la il·lusió pel treball quoti-
dià, sinó que anima la por al fu-
tur, atès l'obscurantisme que l'en-
volta.

I davant d'això, gquè fan ets
responsables de l'anomenada
Conselleria d'Educació?

La resposta és: provocar el
professorat.

Els responsables de la Conse-
lleria d'Educació no han sabut, o
no han volgut, solucionar els con-
flictes que per diferents motius
han sorgit al llarg del darrer curs
Í al començament d'aquest. El
menyspreu per la negociació,
l'incompliment dels calendaris

previstos (com en el cas del nou
concurs de trasllats d'EGB}, així
com dels acords, als quals tant
costa arribar. Per posar un exem-
ple: l'STE-PV, sindicat majoritari
de l'ensenyament, va demanar
una entrevista amb el conseller
per a tractar aquests temes al
mes de gener, entrevista que des
d'aleshores no ha estat concedi-
da: gTan ocupat està el nostre
conseller? En aquestes condicions
no és possible normalitzar la
vida educativa. De no canviar la
dinàmica, nous Í greus conflictes
amenacen l'ensenyament.

Hui, dimecres, està prevista la
reunió de la mesa sectorial d'e-
ducació, organisme de negocia-
ció en el nostre sector. Malgrat
ser el fòrum idoni per a aquesta

necessària negociació, no inclou-
rà en els temes de discussió cap
dels temes pendents d'aquest
conflictiu començament de curs. I
això ignorant les contínues sol·li-
cituts per part de l'STE-PV.

Així no és possible continuar.
L'ensenyament, els treballadors i
les t r e b a l l a d o r e s de
l'ensenyament necessiten solu-
cions als seus problemes. Neces-
siten que es valore adequada-
ment el seu treball. Han de sentir
el suport al seu treball. L'ade-
quada valoració a un treball
que, dia a dia, s'ha de dur enda-
vant tot afrontant les Incongruèn-
cies de l'Administració. Els treba-
l ladors i t reba l ladores de
l'ensenyament s'ho mereixen. La
nostra Conselleria, no.
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Escoles d'estiu

Endavant!
Enguany s'ha celebrat la XV Es-

cola d'Estiu del País Valencià en
les seus d'Alberic, Elx, Castelló de
la Plana, Oliva i València.

La valoració que es fa des de les
Comissions Organitzadores és
molt positiva, tant pel fet de l'ele-
vat nombre d 'ass is ten ts —uns
1.500 professionals de l'ensenya-
men! i interessats pel món de l'edu-
cació que han participat en les,
aproximadament, 200 activitats
programades entre aules-debat,
conferències, exposicions, meses
redones, cursets, etc.—, com per
continuar essent una gran trobada
de professionals que treballen a
diferents llocs i aprofiten les Esco-
les d'Estiu com a punt d'encontre i
posta en comú de les necessitats i
motivacions personals i professio-
nals.

A més a més del fet d'implicar
els diferents sectors que integren el
món educatiu, i que tots plegats
arriben a conèixer i donar solu-
cions als problemes escolars.

I per servir de lloc de debat i in-
tercanvi d'experiències educatives
que duguen a una veritable reno-
vació pedagògica i a una Escola
Popular i Valenciana.

El gran entrebanc que hem pa-
tit, tant en aquesta edició com en
les anteriors, és la gran dissociació
entre les «declaracions de princi-
pis» que la Conselleria d'Educació
i Ciència fa, tant en els acords de
maig del 88, on s'adquiria el com-
promís d'ajudar a Escoles d'Estiu Í
Moviments de Renovació Pedagò-
gica amb mitjans econòmics i hu-
mans, com en les ordres de convo-
catòries d'ajudes econòmiques, on
diu reconèixer la valuosa aporta-
ció de les iniciatives autònomes i la
realitat en les seues actuacions.

Ja és pràctica habitual en els úl-
tims temps que s'hagen de realit-
zar les activitats programades i co-
nèixer les subvencions en plena Es-
cola d'Estiu.

L'altra gran dificultat que han
patit les Escoles d'Estiu és la man-
ca d'eixe suport humà que es pro-
metia als acords de maig del 88.
Suport humà que, a l'igual que en
altres Comunitats, s'hauria de tra-
duir en una persona o persones
alliberades a tamps total o parcial
per poder coordinar eficaçment
tant el treball de les Escoles d'Es-
tíu com de la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica
del País Valencià (a la qual per-
tanyen les Escoles d'Estiu) al llarg
de tot l'any, sí es que realment es
vol valorar la tasca que està fent-
se Í que no quede tot en bones
intencions.

En quant a les perspectives de
futur, considerem que s'ha de con-
tinuar fent Escola d'Estiu perquè
seguim pensant que és necessari
aquest espai de reflexió crítica i
au tònoma per poder seguir
avançant en el projecte d'Escola
Pública, Popular Í Valenciana en el
que mils d'ensenyants creiem.

I per suposat, continuarem rei-
vindicant que el suport material i
humà per part de la Conselleria als
MRPs es traduesca en realitats.
Continuarem reivindicant que es
negocie amb els propis moviments
les convocatòries d'ajudes per a
les seues activitats, continuarem
reivindicant una infrastructura que
se'ns nega, continuarem...

Nombramiento antidemocràtico
de las direcciones de los CEPs de

nueva creación
Desde hace dos a nos, con la discusión del Plan de For-
mación Permanente del Profesorado de la Conselleria
de Educacion, el STE-PV ha detectada diferentes inten-
tos para recortar los elementos de gestión democràtica
de los CEPs, recogidos en el Decreto de creación gracias
a las presiones de las fuerzas progresistas de la en-
senanza.

Estos recortes vendríem recogi-
dos en un futuro Decreto de CEPs
que sustituiría al anterior y se po-
dria concretar en la forma de nom-
brar a las directoras o directores y
en los recortes a las competències
del Consejo de Dirección.

Ahora, con el nombramíento de
las Direcciones de los nuevos CEPs,
la Conselleria nos ha anticipada
sus intenciones hasta el punto del
olvïdo a que la legalidad vigente
obliga.

En efecto, la disposición transi-
tòria del Decreto 12/85 del 14 de
íebrero, por el que se regula la
creación y funcionamiento de los
CEPs, dice que «Para el primer
ano de funcionamiento de cada
Centro de Profesorado, la Conse-

lleria de Cultura, Educacion y
Ciència nombrara directamente a
la Dirección del CEP, mediante un
concurso de méritos».

Ahora la Conselleria, que tam-
bién quiere anular la elección de la
Dirección a partir del segundo ano
por el Consejo de Dirección, esta
«nombrando a dedo», sin previo
concurso de méritos, a los directo-
res y directoras de los CEPs de
nueva creación (Elda, Benidorm,
Alzira, Vinaròs, Sagunt).

El STE-PV, al margen del respe-
to que nos merece cada persona,
interpondrà un recurso contra este
procedimiento que en los últimos
días es ya una realidad en los nue-
vos CEPs.

L'STE-PV demana que es
consensue el

Projecte de creació de la
Universitat de Castelló

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País
Valencià (STE-PV), en la reunió mantinguda amb la Di-
recció General d'Universitats, ha demanat a Antoni Cle-
mente, responsable de la mateixa, que consensue el
Projecte de creació de la Universitat de Castelló amb les
forces socials, polítiques i sindicals.

Segons ha assegurat el Director
General, en el Projecte s'arreple-
guen gairebé la totalitat de les su-
gerències realitzades mitjançant
un Llibre Blanc presentat per la
Gestora del CUC. Els represen-
tants de I STE-PV han manifestat
els seus temors que la creació de
la quarta Universitat del País Va-
lencià es faca a esquenes del cos
social i servesca de pretext per a

reconversió no justificable,

trencant amb la tradició acadèmi-
ca Í investigadora del CUC, Se-
gons ha expressat l'STE-PV, la
nova Universitat de Castelló no ha
de ser una Universitat provinciana
ni d'última categoria, sinó que ha
de tenir present les necessitats del
País Valencià. A més a més, l'Ad-
ministració ha de preveure l'am-
pliació pressupostària necessària Í
no crear aquesta quarta Universi-
tat valenciana a costa de les ja
existents.

Accés del professorat «no
universitari» a la Universitat

L'STE-PV ha plantejat al Direc-
tor General d'Universitats el de-
senvolupament del punt 3.8 dels

Acords de maig del 88, signats en-
tre l'Administració educativa va-

lenciana i la representació majori-
tària del professorat, en el que

s'estableix la promoció del profes-
sorat a la Universitat. Antoni Cle-
menïe s'ha compromès amb l'STE-
PV a mantenir conversacions amb
les Universitats i amb els represen-
tants del professorat per a esíablír
els criteris d'aquesta promoció a la
Universitat.

Recurrido el concurso
de Logopèdia

L'STE-PV ha recurrido la Orden
de coivocatoria del concurso de
méritos para profesores de Logo-
pèdia.

El recurso fuc prcsentado por
considerar que la citada Orden en-
tra en contradicción con el Decreto

.de creación de los Servicios Psico-
pedagógicos Escolares, que fue
publicada en junío de 1989. En
éste se ostablece que el sistema de
provisión de puestos de trabajo de
profesor de Logopèdia se harà a
través del'sistema de provisión or-
dinario, al igual'que para el resto
de ios puestos del cuerpo de pro-

fesores de EGB.
Sin embargo, en la orden se es-

tablece un sistema de méritos para
el acceso a estàs plazas. Ademàs
del recurso, el STE-PV pide la pa-
ralización de este concurso y la
convocatòria de estàs plazas en el
sistema ordinària de provisión.

Al mismo tiempo, denuncia la
falta de negociación por parte de
la Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència en todo lo que hace
referència al prpfesorado de Lo-
gopèdia, tanto en las condiciones
de trabajo como en las vacantes o
la forma de provisión de estàs.

Escuelas infantiles del
Patronato de Valencià
Ante el proceso de municipalización que se desprende
de los documentes presentades en las últimas Juntas
Rectoras del Patronato, un numeroso colectivo de tra-
bajadores de varias Escuelas se ha venido reuniendo
con asiduidad en la sede del STE-PV y estan elaborando
una plataforma reivindicativa y un plan de acción sindi-
cal para Nevaria a cabo, siendo asumida Í respaldada
por USTE (Coalición sindical formada por el STE-PV, la
CGT e Independientes). Dicha plataforma pasa por los
siguientes puntos:

Plataforma reivindicativa

— Garantia de puestos de tra-
bajo para el 100% de la plantilla
actual.

— Diseno de la red de escuelas
munícipales que cubra todos los
barrios de la ciudad, garantizan-
do la prestación del servicio en los
barrios que actualmente son aten-
tidos, aaaptando las actuales es-
cuelas a las especiflcaciones de la
LOGSE o sustituyéndolas por otras
de nueva construcción sí esto no es
posible.

— Diseno de las plantillas de
los centros que garantice, tanto la

línea pedagògica actualmente se-
guida como el puesto de trabajo
del 100% de las plantillas actua-
les.

— Acceso directo como perso-
nal laboral con controlo indefiní-
do.

— Negociación sobre la tempo-
ralïzación del proceso de munl-
cipalización.

— Garanties de reciclaje para
que todo el personal pueda seguir
desarrollanao un puesto de traoa-
jo igual al actual.

Estratègia
— Asambleas decisorias de tra-

bajadores en las que se discufa y
desarrolle la plataforma reivindi-
cativa y se decida sobre et proce-
so de negociación.

— Comlsión mixta de negocia-
ción formada por representantes
de los Sindicatos con presencia en
el sector y por representantes de

los trabajadores elegidos por la
asamblea.

— Entrevista de la Comísíón ne-
gociadora con el Concejal Delega-
do de Cultura para pedir la aper-
tura de negociaciones.

— Movilizaciones, si fueran ne-
cesarias.

Asamblea de Escuelas Infantiles
del Patronato de Valencià

El pasado dia 17 se celebro en
la Escuela Infantil de Ayora una
asamblea general de trabajado-
res. Con una asistencia masiva se
tomaron los siguientes acuerdos:

— Aceptar la dimisión de la re-
presentante de los trabajadores en
la junta del Patronato y sustituirla
por otra representante del mismo
equipo que se presento en su dia.

— Crear una comisíón formada
por representantes de los síndlca-
tos STE-PV, CGT, CC OO y UGT

que redacte la plataforma reivin-
dicativa, plataforma que girarà al-
rededor de los puntos compréndi-
dos en la plataforma que. presen-
taran el colectivo de trabajadores
que respalda el STE-PV y la CGT.

— Negociar dentro ae la PSP
la plataforma redactada por la ço-
misión y aprobada por la asam-
blea.

— Que la asamblea de traba-
jadores serà decisòria durante
todo ei proceso de la negociación.
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Rèquiem por la UTEP

iPor què USTE?
Desde hace 8 aríos (dos períodos electorales) la Coa-
licíón UTEP, formada por los STEs, CC OO e indepen-
dientes, ha sido la única organización que ha reco-
gido las reivindicaciones de los trabajadores progre-
sistas, que de una forma autònoma y asamblearia
nos ha permitido avanzar, aunque sea poco, en un
sector tan castigada por el amarillismo como el nues-
tro y con una patronal de las mas recalcitrantes que
existen.

Però no ha sido Fàcil; mantenen
la Coalición UTEP ya nos costo un
gran esfuerzo en las anteriores
elecciones sindicales (1986), pues-
to que pocas semanas antes de ini-
ciarse el proceso electoral, CC OO
obligo a variar los estatutos ana-
diendo un nuevo articulo, sin con-
sultar a las asambleas, por el cual
todos los delegados de UTEP con-
tabilizarían para CC OO.

Nosotros, aunque entendíamos
que eso no era legal, como posíe-
riormente se demostro al no poder
contabilizar CC OO estos delega-
dos como era su deseo, en aras a
mantener la estructura organizati-
va que suponía UTEP para los tra-
bajadores progresistas, transigi-

Desde entonces, las relaciones
internas en UTEP han sido cada
vez mas difíciles, fundamentalmen-
te debido al comportamiento sec-
tario de CC OO en multitud de te-
mas, desde no presenlarse como
UTEP en Catalunya, nï en EE II, ni
en Educación Especial (rompiendo
claramente lo pactada en los esta-
tutos de UTEP), hasta el no reco-
nocer la asamblea de trabajado-
res como órgano decisòria (ver ar-

ticulo «No és això, companys, no
és això» del ALL-I-OLI, n.° 68, de
junio).

A pesar de todos estos inconve-
nientes y acfitudes sectarias, desde
nuestro sindicato hemos tratado de
mantener UTEP durante el actual
proceso electoral, porque valora-
mos que es mas importante que el
conjunta del sector pueda avanzar
graciós a la organización del ma-
yor número de trabajadores pro-
gresistas que los inrereses de un
Sindicato en particular.

Así, en mayo del 89, desde la
antigua UCSTE (hoy STEs), ante su
Congreso, nos dirigimos a CC OO
con una propuesta de ampliación
en potencïación de UTEP como nú-
cleo organizativo del sector pro-
gresista de los trabajadores de la
Ensenanza Privada.

La respuesta que obtuvimos,
bastantes meses después, fue una
propuesta cerrada de integración
en CC OO, en un claro intento de
desestabüizar el proceso de uni-
dad que estàbamos siguíendo en
ese momento las dos Confedera-
ciones de STEs (UCSTE y STEC) y
que culmino con la creación de la
Confederación de STEs implanta-
da en todo el Estado.

perquè és possible

VOTA

VOTA
amb

osaltres unitat^
Í participació

a l'ensenyament
decideixes tu

Vota
perquè és possible

Acta de la reunión

Desarrollo acuerdo analogia
retributiva ano 91

En Madrid, a 4 de julio de 1990,
se reúnen los senorcs que al mar-
gen se expresan, en la representa-
ción que ostentan, para desarro-
llar cara al Presupuesto para 1991
el punto 4.° del Acuerdo Bàsico de
1 1 de marzo de 1988 sobre Ana-
logia retributiva del persona] do-
ceníe de Centros Privados Con-
certados.

Por acuerdo de todos ios firman-
tes se adopta la sïguiente proposi-
ción, fras la revïsión de las pro-
puestas realizadas:

incrementos sa la r ia les para

1991 (adicionales al incremento
general del funcionariado):

Profesor de EGB y EE, 108.000.
Profesor titular FP1, 205.800.
P r o f e s o r A g r e g a d a F P 1 ,

212.800.
Profesor titular FP2, 180.500.
P r o f e s o r A g r e g a d a FP2,

145.600.
Profesor «UP, 181.300.
En consecL-er ia, la Administra-

ción Educativa Incorporarà al An-
teproyt- de Prc^upuestos para
1991 las indicades cantidades,
proponiendo <:i ïnclusión al Minis-
terio de Economia y Hacienda.

A pesar de esa propuesta tan
cerrada, hasta el ultimo momento
hemos m a n tenido reuniones ce n
CC OO, siempre a instandas nues-
tras, para agotar todas las posibi-
l idodes de que UTEP siguiera,
però en todas estàs reuniones no
solo no variaran ni un àpíce sus po-
siciones, sinó que las iban endure-
ciendo, ya que su filosofia es, en
palabras textuales: «...dentro de
la actual coyuntura sindical no po-
demos restarle níngún delegada a
la Confederación de CC OO, por-
que para negociar con el Gobier-
no o con la CEOE es importante te-
ner mas delegados que la UGT...»,
es decir, son mas importantes los
intereses de su Sindicato que los de
los trabajadores de la Ensenanza
Privada.

En vistas de la imposibilidad de
mantener UTEP, desde la Confede-
ración de STEs hemos decidida
mantener el proyecto UTEP bajo
las siglas USTE (ya que apoyàn-
dose en los estatutos de UTEP,
CC OO no ha permitido seguir con
esas siglas). Es nuestra intención, y
así se esta produciendo, el recoger
bajo las siglas USTE a todos aque-
llos sectores progresistas que no se
ven identificades por otros Sindi-
catos y que ven en una organiza-
ción autònoma y asamblearia la
posibilidad de defender sus dere-
chos sin menoscabo de su indepen-
dència o afiliación a otras organi-
zaciones. Dentro de esta línea de
trabajo es importante resaltar la
gran cantidad de independientes,
que trabajan como tales dentro de
UTEP, que estan apoyando,,en
todo el Eslcido, con su candidatu-
ra, nuestro proyecto, así como el
acuerdo logrado con la CGT del
País Valencià.

Esperamos que nuestro slogan,
«En la ensenanza 1ú decides», lo
hagàis vuestro presentàndoos
como candidates en el actual pro-
ceso electoral.

Ante las elecciones sindicales

La patronal toma partido
En los primeros días del proceso electoral se recibio en los centros
religiosos una carta del Secretaria General de la FERE, y a su vez
de la Patronal Educación y Gestión, llena de inexactitudes tenden-
cioses sobre algunos sindicatos, entre ellos el nuestro, que no ha
hecho mas que enrarecer la convivència en los centros y que no-
sotros como aludidos no podemos obviar una contestación.

En esta Ifnea, el Ple.no Confede-
ral de STEs, reunida en Madrid el
pasado dia 12, tomo la siguiente
resolución:

Ante la carta remitida por el Se-
cretaria General de la FERE y a su
vez de la Patronal Educación y
Gestión, en la que se acusa a los
sindicatos no afines a sus intereses
y, en consecuencia, favorece el
voto a los que sí le apoyan, el Ple-
no Confederal de STEs, que se pre-
senta a las actuales elecciones sin-
dicales en la Coalición USTE, hace
constar su repulsa por:

— Cuanto de. intimidación y
coacción supone para los trabaja-
dores al clasificar malinfenciona-
damente a los sí.ndicatos en un cla-
ro intento de dirigir el voto hacia
cierta organizdcíón sindical.

— La toma de posición de una
Patronal que debería ser imparcial

ante un proceso de elecciones sin-
dicales que solo debe afectar a los
trabajaaores.

— Intentar enmascarar la mani-
pulación del voto que esta carta
supone, en una supuesfa defensa
de los intereses de los trabajado-
res, cuando en realidad constata-
mos, en las mesas de negociacíón
y en los centros dia a dia, su mas
absoluta desprecio por dignificar
las condiciones laboralès de sus
trabajadores (contrataciones en
precario, negativa a negociar la
reducción de jornada, etc.).

Una organización que se deno-
mina Federacíón de Religiosos de
la Ensenanza le hace un flaco fa-
vor a la «doctrina social de la Igle-
sia» con posiciones como esta, que
atentan contra la justícia y la dig-
nificación de los trabajadores/as.

El Pleno Confederal de STEs

Centros en crisis
Lo que està ocurriendo este curso, en cuanto a la re-
colocación de los afectados por centros en crisis, de-
muestra que los acuerdos al respecto se han queda-
do obsoletos y es necesaria la negociación de unos
nuevos acuerdos bajo paràmetres absolutarnente di-
ferentes a los actuales.

La recolocación de los trabaja-
dores afectados por la reducción
de unidades en Ensenanza Concer-
tada este ano no puede ser mas
desafor tunada. Ya comenzó el
proceso de forma bastante tensa,
puesto que las patronales CECE,
EG y Arzobispado se negaban a
firmar la Adenda a los Acuerdos
para este ano; finalmente, acepta-
ron firmar, bien entrado septiem-
bre, ante las amenazas de denun-
ciar fos Acuerdos, con lo cual hu-
bieran tenido que hacer frente
ellos a las indemnizaciones, así
como ante la posibílídad de que se
negociaran unos nuevos Acuerdos,
dejàndolos a ellos al margen. Con
esta actitud lo único que consiguie-
ron fue llenar de intranquiíidad a
mas de 100 trabajadores que pa-
saron todo el verano pendientes
de su situación laboral.

Però ahí no acaba el asunto;
una vez firmados los Acuerdos, las
Patronales debían poner a dispo-

sïción de los trabajadores los Cen-
tros que querían profesor de apo-
yo, y así lo hicíeron . Però nuestra
sorpresa fue que algunos Ceníros
(Escolapios, de Algemesí y de
Gandia; El Pilar, La Purísima y Ar-
gos, de Valencià; La Milagrosa,
de Cullera, y Sió. Domingo, de
Castelló de la Ribera) rechazaron
a los profesores que habían elegí-
do esos centros.

Lo mas grave de todo, a parte
de la situación en que se encuen-
tran estos trabajadores, es la for-
ma como algunos de esos centros
los trataron:

— Escolapios citaron a las tra-
bajadoras con el fin de hacerles
unas «pruebas», pruebas que con-
sistieron en unos «test)? (nos gusta-
ria conocerlos) y una redacción so-
bre «La función de la ensefianza
religiosa en la sociedad actual».
Esto es inadmisible actualmente y
mucho menos dentro de los Acuer-
dos de Centros en Crisis. Mayor se-
lección ideològica no cabé, ni en

los peores anos del franquismo
eran tan descarades.

— Argos quiso obligar a la tra-
bajadora a que se quedarà al co-
medor, ya que si no, no la contra-
taba (como así ocurrió).

— El resto de centros no adujo
nada, simplemente les dijeron que
no los querían (alguno dijo que
ellos no los habían pedido).

Frente a esto, hoy, un mes des-
pués del acto publico de elección,
Conselleria aún no se ha dignado
a convocar la Comisión de Seguí-
miento de los Acuerdos (se lo he-
mos pedido innumerables veces),
sumiendo a estos companeros en
una situación bastante desespera-
da.

Todo esto viene a demostrar va-
rias cosas:

— En primer lugar, la irrespon-
sabilidad de unas patronales que
no les importa jugar con el trabajo
de las persones.

— En segundo lugar, la falta de
interès de la Conselleria que sien-
do conocedora de todos estos he-
chos no ha tornado medidas contra
estos Centros y, ademàs, esta alar-
gando el proceso inútílmente.

— Y, en tercer lugar, que los ac-
tuales Acuerdos ya no sirven.

Ante todo esto, exigímos que se
convoque la Comisión de segui-
miento que permita recolocar a es-
tos trabajadores, que se tomen me-
didas sancionadoras contra estos
cenfros y la apertura inmedlata de
negociaciones de unos nuevos
Acuerdos que sean valides en el
contexto actual.
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Davant els problemes creats als centres

L'STE-PV presenta un recurs contra
l'Ordre d'Adscripció del Professorat
El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià
(STE-PVJ va presentar un recurs de reposició davant la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència sobre l'Ordre de 9 de maig del
1990, amb la qual s'anuncia la convocatòria de l'adscripció del
professorat d'EGB.

L'esmentat recurs considerava
que l'Ordre no s'ajustava al dret,
i, a més a més/ ensopegava amb
d'altres disposicions, no deroga-
des pel que fa l'ensenyament del i
en valencià, així com l'esperit del
Reial Decret de Concursos de Tras-
llats 895/1 989.

En resum, el recurs de reposició
de l'STE-PV es fonamentà en els
següents punts:

1. El Reial Decret de Trasllats
es va fer com a conseqüència de la
introducció d'especialitats en la

provisió de places. Segons el Reial
Decret, l'antic sistema de provisió
no responia a ta realitat del siste-
ma educatiu, no garantia una pre-
paració específica per aspirar a un
lloc concret, no es reconeixia la va-
loració deí treball docent efectuat,
ni s'ajustava a les característiques
de cada lloc de treball.

Es per això que no consideràrem
l'antiguitat com a únic criteri a te-
nir en compte en l'adscripció del
professorat, per damunt de la va-
loració de l'experiència al llarg de

molts anys de pràctica docent. En
aquest sentit, això resultava para-
doxal, les motivacions que l'Admi-
nistració mateixa adduïa per a mo-
dificar el concurs quedaren des-
virtuades.

Per altra banda, les places ca-
talogades en valencià no foren ob-
jecte de cap regulació Í no s'arbi-
traren mesures per tal de garantir
el seu ensenyament, deixant a la
casualitat tal regulació. Això cpn-
travingué l'esperit de la Llei d'Ús Í
Ensenyament del Valencià i d'a-
quells decrets Í ordres que la de-
senvolupen, en concret els articles
9 i 11 del Decret 79/1984, de 30
de juliol, de la Generalitat Va-
lenciana.

A correcuita, una nova forma
d'adscripció del professorat d'EGB

Davant les Instruccions enviades
als centres d'EGB per la Direcció
General de Personal de la Conse-
lleria d'Educació, respecte a l'as-
signació del professorat a la mo-
dalitat d'ensenyament en valencià,
el Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament, STE-PV, vol mani-
festar que les dites Instruccions no
han sigut negociades amb aquest
Sindicat, Í que tot el procés d'ads-
cripció als llocs de treball de cada
especialitat en cada centre estava
regulat mitjançant l'Ordre de 9 de
maig del 90, la qual no contempla-
va res del que s'exposa en aques-
tes Instruccions i, per tant, aques-
tes no es recolzen en cap base le-
gal. A més, l'STE-PV va recórrer
legalment l'Ordre de 9 de
maig, després d'haver uti-
litzat totes les vies sindicals
davant la Conselleria per-
què l'Ordre contemplarà el
criteri de l'experiència^ do-
cent per a l'habilitació de
les experiències i es dema-
narà la titulació en valencià
per accedir a places catalo-
gades en valencià.

Com a organització sindical que
sempre ha lluitat per la normalitza-
ció lingüística de l'escola i la socie-
tat del País Valencià, que per a
dur-la a terme exigeix una política
lingüística clara i coherent amb la

política de personal, ens pareix
negatiu i rebufjable que s'inten-
te ficar un pedaç als proble-
mes, amb mesures indirec-
tes que provoquen situa-
cions generalitzades de re-
buig. Els responsables de l'Admi-
nistració educativa valenciana sa-
ben que tota la problemàtica de
l'ensenyament del i en valencià
està totalment condicionada per
les Ordres d'Habilitació, Adscrip-
ció Í et Catàleg de llocs de treball
dels centres. Així mateix, és evi-
dent que sols amb un Pla que
garantesca el reciclatge de
tot el professorat en horari
lectiu, vella aspiració d'aquest
Sindicat, es podrà acabar amb les
complexes situacions dels centres.

Com a exemple, en un centre de

33 unitats :>e'n recafaloguen 10
places en valencià i la resta en cas-
tellà, amb una gran problemàtica
associada, com: casos de supres-
sió d'unitats, jubilacions durant el
present curs, drets adquirits en
l'adscripció de juny del 90, tenint
en compte que el plac de reclama-
ció finalitzava el 30 de juny del
90...

Per tot açò, l'STE-PV insta la
Conselleria a que abriga una seria
negociació sobre tot el tema de la
situació de l'ensenyament del i en
valencià, així com de les repercus-
sions dels processos d'habilitació i
adscripció en et marc de la convo-
catòria del nou model del Concurs
de Trasllats i les seues implicacions
per al professorat del País Va-
lencià.

MODEL DE RECLAMACIÓ
L'ORDRE D'HABILITACIÓ no ha permïtitque gran part del

professorat ho pogués fer en algunes especialitats. El motiu
és que no s'ha reconegut l'experiència només que a un xi-
cotet grup de professores i professors. Després d'haver es-
tat un temps fent classe, ara se'ns diu que no ens serveix
per a res.

Per aquest motiu, el SINDICAT DE TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ, arreplegant una pro-
posta que parteix del descontent existent als centres, impul-
sarà una campanya amb dos eixos bàsics: -

1. Lluitar per la MODIFICACIÓ del REIAL DECRET, per tal
que es reconega l'experiència docent com a font d'ha-
bilitació.

2. Que mentre no es modifique el RD, tinga preferència,
els membres d'aquest col·lectiu, a participar en els cursos de
perfeccionament que es convoquen.

Aquesta campanya consisteix en que presenteu el mo-
del d'instància a la Conselleria de Cultura, Educació i Cièn-
cia í envieu la còpia registrada a qualsevol seu del sindicat.
També podeu enviar-nos l'original i nosaltres el registra-
rem.

Il·lm. Sr.

En/Na/N' . -__^_^__^_^_____
domiciliat/da a efectes de comunicació al carrer__

_____^ núm. de ________ Í telèf. __.
_; Professor/a d'EGB, amb NRP

de__
amb DNI núm.
destinat/da al CP _
com a propietari/a f

EXPOSA:

1. Que obtingué el títol de diplomat/da en EGB per l'especialitat
de . amb data _.

2. Que per concurs oposició va accedir al cos de professors d'EGB
per l'especialitat de ...
amb data „ .

3. Que des d'aleshores ha impartit l'ensenyament de
durant cursos consecutius

i/o cursos discontinus, cosa que jusfifique mitjançant:
f ] Certificat del Director/a del Centre.
U Certificat de la Unitat d'Inspecció.
171 Declaració.
Sistemes alternatius utilitzats a l'article 3.er de l'Ordre de 20
de desembre del 1989 de la Conselleria de CEiC, que establia
el procediment de reconeixement de l'experiència docent com
a font d'habilitació per als professors/es de plans anteriors al
del 1967.

4, Que l'Administració que V. I. representa a .través de l'esmen-
tada Ordre de Conselleria i l'Administració central a través del
Reial Decret 895/1989, de 14 de juliol, no han reconegut la
meua qualificació professional per a realitzar en el futur
l'ensenyament de ....._ .

. ^ al no habilitar-me per a dita especialitat i,
en conseqüència, impedir-me l'opció a adscriure'm a d'ella.

Per totes aquestes raons, DEMANA:

1. Que la Conselleria de CEiC manifeste davant el Govern
espanyol la conveniència de modificar l'esmentat Reial Decret
per tal que es reconega l'experièncïa docent com a font d'ha-
bilitació per a tots els professors/es d'EGB en les millors con-
dicions possibles.

2. Que mentre no es modifique el Reial Decret tinga preferència
a participar en els cursos de perfeccionament que la Conselle-
ria de CEiC convoque i que em permeto l'obtenció de l'habili-
tació en . . — .—/
tai com s'ofereix als professors/es que queden mal adscrits (ar-
ticle 18 de l'Ordre de 9 de maig de la CEiC per a l'adscripció).

Coses, ambdues, que espere d'obtenir perquè considero que són
justes.

' q A* del 1990

Signat: —.' ..

Il·lm. Sr. Director Ge/ieral de Règim Econòmic i de Personal

En resposta a les
declaracions del Conseller

L'antiguitat,

Sr. Conseller,

el que ens

fa és ser

més cansats

Contra allò que es puga pensar, no sempre l'últíma llei u ordre supera
í és avançada respecte de les aue deixa enrera.

Això és el que ha passat en la nova ordre d'ADSCRIPCIÓ DEL PRO-
FESSORAT, que contra fot pronòstic anul·la els tímids avanços de l'ela-
borada en la Resolució del 31 d'agost del 1984 i les posteriors addicio-
nals fins avui, quan sense ser superavançada posava l'accent i permitia
l'avanç progressista en dos fronts:

1. La possibilitat d'elegir curs, agrupats amb d'altres companys, és
amb un projecte educatiu.

2. El caràcter que «el criteri d'antiguitat no serà un element determi-
nant» en l'adscripció.

És cert que no s'ho van creure molt, perquè la majoria dels centres
han estat fent tot el contrari i l'Administració no feu res. Però també és
cert que en molts casos, i gràcies a l'esforç d'aquells mestres que s'ho
creien, s'ha entrat en moltes Escoles en una dinàmica diferent en dues
vessants-.

1. Equips de mestres i projectes pedagògics que trien un determinat
curs i nivell.

2. Capacitació lingüística í renovació pedagògica perquè «el valen-
cià» calia introduir-lo en l'escola servint de revulsiu a capacitacions «mer-
mades» per la rutina que suposen els nivells on «l'estabíIítat de l'edat in-
fantil» invitava a la relaxació de la tensió renovadora.

Escoles on els plantejaments ja no eren que el més antic serà el més
idoni per a qualsevol lloc de treball, ni creien en la individualitat de
l'ensenyament ni que a soles es treballa millor.

Havíem vist que els projectes educatius d'equips de nivell beneficia-
ven la qualitat de l'ensenyament perquè almenys la seua elaboració ne-
cessitava d'una reflexió Í criteris, planificació de l'etapa per la qual
s'optava.

L'antiguitat, Únic criteri, en la nova Adscripció del Professorat està

produint als centres una organització arbitrària dels Equips de Mestres.
Això no és novedós, és clar que no, Sr. Conseller; lamentablement en-
cara és minoritària l'organització d'equips de mestres que pensen i fan
l'escola conjuntqment. Però hi era, hi havien possibilitats de créixer cap
enllà.

I un altre aspecte, «el valencià a l'escola». Ara, ni tanmateix el requi-
sit de preparació professional va a respectar-se. Perquè, una de dues,
0 bé per a ensenyar valencià i introduir les experiències en valencià no
fa falta saber «valencià», o bé el valencià és la llengua que, inherent al
càrrec, s'aprèn pel fet que es tinga que ensenyar. Una d'aquestes dues
coses passa, perquè el que no serà de cap manera és que l'Administra-
ció vulqa fer desaparèixer actuesta llengua i manifestar que l'importa un
rave el fet de ser i parlar valencià. Ni tampoc que com a criteri d'orga-
nització es castigue a la persona que s'ha esforçat, amb una circular d'i-
níci de curs amb la qual se li pot obligar a eíxir de la seuct classe per a
cobrir les deficiències del seu company no reciclat. O veure com la inca-
pacitat d'una persona és premiada amb el lliurament d'unes hores a les
quals tu per saber valencià no tens dret.

Deu ser tot un error d'impremta o un problema de redacció a les qua-
tre de la matinada d'un dia de primavera fosc.

A l'Administració l'importen els mestres, els equips pedagògics, les lí-
nies renovadores que impulsen l'elaboració del currículum, la recupera-
ció lingüística i la feliç organització de l'ensenyament i els alumnes. Tot
açò és al seu cap, només manca que trenquen {'ORDRE D'ADSCRIPCIÓ
1 elaboren una d'altra en aquests referents. Si és del contrari les malal-
ties mentals del professorat augmentaran, les tensions als centres es con-
vertiran en meninfotisme i l'apatia per la reflexió pedagògica cobrarà
un nou impuls.

No passa res, Sr. Conseller, una errada la té qualsevol. De llests és
el rectificar. L'esperem.
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Un llibre de reclamacions als
tribunals d'oposicions

Potser ara me'n adone, d'aque-
lla contundent, però ben encerta-
da frase, que un dia digué la
companya Cristina, mentre comen-
tàvem e! tema de les oposicions:
«Si puc, no tornaré mai més a for-
mar part d'un tribunal d'EGB».

I és que, realment, no tots són
com la Cristina, que encara va per
la vida amb un xic de bona volun-
tat i certa heterodòxia utòpica. I
com que és gent que intenta ser
sana, de les que els costa canviar
els seus principis, entenc que tí re-
sultarà prou violent tindré que re-
nunciar a desqualificar projectes
millor o igual de bons com els que
n'hi havia impostos, pel nombre de
places en ei xe tribunal.

El problema —en el que, tot siga
dit, la Cristina té tota la raó en in-
tentar negar-se al joc— radica en
la infundada i aleatòria valoració
i aplicació del primer examen de
professors d'EGB. I, pense, neces-
sita d'un tractament més seriosa-
ment recolzat pels sectors implica's
—fins i tot sindicalment—, per a
que més prompte que tard puga
ser efectiva la seua erradícació. I
això, és una tasca de consciencia-
ció i gestió, que aprofita per es-
mentar-la, i espere que no caïga
en cul de sac.

De tota manera, el que més em
preocupa ara (.om a mestre (des-
prés de rebre una carta d'un estu-
diant de segon de Magisteri, en la
que em descriu les mil i una inqua-
lificables actituds aue va observar
en una vista oral a'una d'aquestes
proves) és que això que alguns
s'encoren en el temps —no és el cas
de la Cristina— pot portar detri-
ment en la nostra professió, con-
cretament en certes responsabili-
tats afegides, com és el cas de con-
trolar unes oposicions.

De fet, no estaria gens ma! que
cadascun dels sortejats que tingués
que ocupar un dels quatre o cinc
seients del taulell presidencial, es-
tiguera obligat com a mínim a pas-
sar un control de competència per
a no permetre que algun frustrat
pogués instal·lar-se durant un o
dos mesos en el terreny dtgam de
la «divinitat».

Us citaré —sense ànim d'ofen-
dre— algun paràgraf de la carta
d'aquest estudiant:

—«...Entonces el presidente del
tribunal formulo la siguiente pre-
gunta: — Senorita, ^podria dedr-
nos dónde tienen los cuernos los to-
ros?, gdelante o detràs de las ore-
jas?...»

.Una vocal pregunto:
explicaria usted el arco

iris en un curso de segundo de
EGB?...»

—«...Otro vocal, solo hacía tres
o cuatro preguntas, que repetia a
los candidatos una y otra vez. Una
de ellas, creo recordar, era:
—gCómo se organiza la organiza-
ción en la escuela?...»

•—«...El vocal de la derecha no
quíso hacer preguntas, porque ha-
bía encontrado en el proyecto es-
críto la palabra hacínar sin ha-
che...»

—«...Cuando por encargo y cu-
riosidad fui a mirar las notas, se
acercó un companero y me dijo:
—No te alarmes, he hecho el mis-
mo proyecto que el ano pasado, y
en aquel me pusieron la segunaa
me/or nota del tribunal, y este ano
me han suspendido...»

I finalitza dient:
—«He quedado tan alfamente

sorprendiaa que he creído a usted
le interesaràn, si mas no le "mara-
villaran", como a mi, tan enríque-
cedores sucesos».

Segons he pogut esbrinar, la llis-
ta podria ser interminable, i n'he
citat d'alguns, quasi només per
allò que podrien dependre els ale-
vins de mestre, que estudien en les
Escoles de Magisteri, sols assistint
per curiositat, a alguna d'aquestes
sessions orals del Projecte Pedagò-
gic de Caràcter Currícular. On a
més de veure el tractament que es
fa de les científícítats de la nostra
professió, se n'adonaria de quina
mena d'alguns acomodaticis i
adotzenats companys, compartirà
el seu futur escolar.

I se'm ocorreïx ara que tots
aquestos interessants succeïts figu-
raren amb els noms dels seus pro-
tagonistes en un llibre de recla-
macions.

A veure si encara que fos per
vergonya pública els inventors
d'aquest insostenible examen
deixaren de posar algun dels nos-
tres companys en tan monumental
ridícul.

Ferran G. Borràs

«Bilítame otra vez»

Me quedé sin puesto de trabajo
en el Cicló Inicial
porque el Catalogo de este Colegio
me quiere putear.
En la vida el inglés yo di
sin embargo me lo dan a mi
y yo me lo llevo
lo meto en la cama
y queda mojado por ti.

Estribillc
Bilítame otra vez
Bilítame otra vez
Bis...

3ue me veo por todo el Colegio
e conserje haciendo el papel

que mi cuerpo lo tengo marcada
desde el Claustre que tuve anteayer

Ya no paro un minuta en la cama
recordàndome...
de la angustia sufrida en sesiones
bilitàndome...
A Sociales me quiero meter,
a tos antiguos habré de vèncer,
ní con el valenciana
que he «estudiao» tanto anos
lo que quiero lo conseguiré.

Estribillo
No me ascribas de mala manera
en el Preescolar,
Matematicas para tu abuela,
se me dan muy mal.
A Sociales...

* Aportació d'una professora farta.

Viatge a través del
mapa de la burocràcia
Aquest és, simplement, el resum d'una història viscuda.
Tot comença quan s'enceta el curs 1990-91, el dia 3 de setembre.

A l 'escola falta professorat. En un primer moment pensem: no passa
res, calma, acabem de començar. Tot i això, diàriament comunique
amb els Serveis Territorials d'Educació per a fer-los sabedors que fal-
ten dos professors a l'escola i, al temps, recordar que aquesta és una
escola valenciana i per tant les places han d'eixir en valencià.

Passen els dies i per fi, el dia 12 de setembre, arriba una profes-
sora... però encara falta per cobrir la plaça d'Educació Física. Tira-li
telèfon i torna a insistir. De Serveis Territorials a Conselleria, i de Con-
selleria a Serveis Territorials. Ningú sap exactament a qui li corres-
pon. Ningú sap què dir ni com llevar-se'm de damunt. Les informa-
cions són contradictòries i ací no hi ha qui s'aclarisca. Comencen les
classes... tot va «funcionant», però ens Falta el professor d'Educació
Física.

De sobte, sorgeixen noves situacions: una baixa per malaltia, una
llicència per estudis... Què fer? On anar? Telefònicament continuen
sense aclarir res.

Mentres, l'escola funciona «normalment» i es va elaborant, al ma-
teix temps, un Projecte d'Innovació per a presentar-lo en Conselleria,
Í es continua treballant en el Projecte d'Escola Valenciana, que tant
esforços ens ha costat als mestres, ...Í per fil! va i arriba la professo-
ra d'Educació Física.

Oh, quina joia! Però aquesta es torna cabreig quan comprovem
que la plaça d'Educació Física no ha eixit en valencià; quan compro-
vem que a pesar de tindré la titulació del Curs Mitjà de Valencià,
aquesta professora no domina la llengua.

I de la ràbia Í el cabreig a la recerca de solucions. Al dia següent
ens dirigim als Serveis Territorials per tal d'aclarir aauesta situació.
Vaig amb propostes alternatives concretes per a resoldre la situació
de manera que els alumnes de la nostra escola no isquen perjudicats.

El Cap de Personal «té molta feina i té molta pressa». Ens atén
alçat, regirant papers i sense mirar-nos a la cara, ...sembla que ens
fa un favor amb la seva atenció. Li explique el cas i li propose solu-
cions. Doncs, res. Res més que la seva desatenció i falta de correcció.

Passem al següent pas. Un altre funcionari assegut a una taula. Ro-
dejat de papers, l'explicació que li donen dues treballadors d'una es-
cola sembla ser menys important que el paper que té a les mans, Í
que no deixa de llegir mentres dura allí la nostra presència. Conti-
nuem sense traure res, sense solucionar el nostre problema, el d'una
escola que xiquets, pares i mestres volen valenciana Í de qualitat.
Doncs, hem de continuar el nostre accidentat viatge. Traguem el bo-
no-bus i ens dirigim a la Conselleria, ...I ja, per a què vaig a conti-
nuar... passa tot el matí sencer i no hem solucionat res.

Ja en l'escola, reflexione junt la resta de companys. Davant la rà-
bia tremenda, què fer? Hem comprovat una vegada més el que ja sa-
bíem. Que l'Administració no ha canviat^ que continua el principi bu-
rocràtic d'ignorar els conflictes, que es lleven els problemes de da-
munt amb la resposta clàssica: «eso es otra ventanilla», o el «vuelva
Ud. mariana». Que a l'Administració Educativa, a banda de la mala
educació dels buròcrates, les xifres i els ïmpressos constitueixen una
autèntica barricada contra la renovació pedagògica, i que els xiquets
i xiquetes valencians continuen patint la situació caòtica d'unes insti-
tucions tancades, poc àgils, gens competents, sense cap eficàcia.

Doncs, què fer? Sens dubte, continuar reclamant altre model de
serveis, altres persones en llocs de responsabilitat, altra política edu-
cativa per al País Valencià. Però, sens dubte, també, amb d'altres for-
ces que la nostra paraula individual davant la taula d'un buròcrata.
Hem comprovat, una vegada més, que necessitem més força, més
força organitzada dels treoalladors Í treballadores de l'ensenyament.
Sembla que, com a les pel·lícules de vaquers, l'única alternativa que
ens queda és mostrar als que ara manen que som capaços de muntar
la bronca quan s'atenta contra els principis més elementals d'una pe-
dagogia renovadora, crítica i valenciana.

Una directora d'una escola pública al País Valencià

JA TENS EL CALENDARI

AFANYA'T, QUEDEN POCS
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Després de les beques, eleccions a
Consells Escolars de Centre

Torna la crispació als centres
La Conselleria de Cultura, Edu-

cació i Ciència ha convocat les
eleccions als Consells Escolars de
Centre mitjançant un Decret arnb
data 22 d 'octubre del 1990.
Aquestes s'han de fer al llarg d'a-
quesi trimestre. Fins ací les coses
són normals. Ara bé, a partir d'ací
la Conselleria carrega en les es-
quenes dels centres un fum de Fei-
na burocràtica impossible de rea-
litzar, tant per la manca de temps
com per les disponibilitats reals de
personal, tant als centres d'EGB
com de EE MM.

Els fets són els següents: el pas-
sat dia 24 arribà un telegrama a
cada centre ordenant que es faça
la constitució de la Junta Electoral
abans del dia 26. Dos dies de ter-
mini. La qual cosa és total-
ment inacceptable.

Per a poder constituir la Junta
Electoral cal tindré elaborat el cens
prèviament —cens del professorat,
personal de serveis, pares Í mares
i alumnat—. Denunciem una vega-
da més la política de fets consu-
mats que duen els responsables de
l'Administració no sols per aquest
tema, sinó per molts altres, com:
beques, ajuts, memòria, pla de
centre... Temes molts d'ells
que no són les funcions que
haurien de tindré els òrgans
de participació escolar, que
d'altra banda tampoc tenen els re-
cursos suficients per a realitzar
aquestes tasques.

ÚLTIMA HORA
Els següents centres ens han fet

arribar la seua crítica al voltant del
tema abans esmentat Í ens han co-
municat la seua decisió de consti-

tuir les Juntes Electorals quan es
puga:

CP El Castillo. Albalat.
CP Massalfassar.
CP Mediterrani. Meliana.
CP Cervantes. Alboraia.
CP Ausiàs March. Bonrepòs.
CP Verge del Rosari. Massamagrell.
CP Blasco Ibànez. Museros.
CP 9 d'Octubre. Tavernes Blanques.
CP Santíssim Sagrament. Almàsse-

ra.
CP Vicente Trenco. Montcada.
CP José Maria Oltra. Montcada.
CP Cristo de la Providencia. Me-

liana.
CP Virgen del Patrocinio. Foios.
CP Sant Rafael. Tavernes Blanques.
CP Rei En Jaume. Tavernes Blan-

ques.
CP Tomàs Albert. Albuixec.
CP Obispo Amigo. Massamagrell.

El vostre pot ser el proper. En-
davant.

Jornadas de mujeres de la
Confederación de STEs

Se han celebrada en Madrid, durante los días 20 /21 ,
unas JORNADAS ESTATALES de mujeres ensenantes en
las que se han debatido las ponencias: «LA ENSENAN-
ZA, UNA PROFESIÓN FEMINIZADA» y «COEDUCACIÓN,
REFORMA Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO»; al mismo
tiempo/ se ha analizado la realidad social y de trabajo
existente, constatando que no favorece la participacion
de las mujeres como trabajadoras de la ensenanza y
sindicalistas.

Algunas de las conclusiones mas
importantes de las Jornadas son:

1. La ígualdad con nuestros

companeros varones exige que de-
saparezcan situaciones que perju-
dican a una mayoría de mujeres.

Para ello es necesario que el Sis-
tema Educalivo asuma la tarea del
cuidado y educación de las ninas
y ninos, como un servício publico
esencial en una sociedad avanza-
da. Esto implica la adopción de
medidas como:

a) Que las administraciones
educatives asuman la creación de
comedores y escuelas ínfantiles,
cubriendo todo la demanda de
plazas de O a 6 anos de forma
gratuita y en las debidas condi-
ciones.

b) Que los horarios de los cen-
tros escolares públicos cubran tam-
bién el horarïo no lectivo con otro
personal, de tal forma que el alum-
nado y sus familías puedan disfru-
tar de unas actividades culturates
y de unas instalacíones deportivas
infrautilizadas.

c} Que el modelo del perfil pro-
fesional docente no suponga nin-
gún tipo de jerarquización denfro
del profesorado ni de discrimina-
ción en función del sexo.

d) Que ta Formación Perma-
nente y el perfeccionamiento pro-
fesional se realice dentro del hora-
rio lectivo, ya que la habitualmen-
te doble jornada que realizamos
nos obliga a prolongar la jornada
de trabajo profesional. Asimismo,
todas estàs actividades no deben
ser discriminatorias en las condi-
ciones de acceso, orientación y
contenido.

2. REIVINDICAMOS una ES-
CUELA PÚBLICA NO SEXISTA
donde la COEDUCACIÓN sea
una realidad, donde los valores
imperantes no sean solo los tradi-
cionalmente masculines y donde
las ALUMNAS Y LAS PROFESO-
RAS TENGAMOS NUESTRO ES-
PACIO.

Personal docent «no universitari»

Convocades les
eleccions sindicals

Amb la convocatòria feta pel Consell Superior de la
Funció Pública el passat 20 de setembre ha començat
un nou procés d'eleccions sindicals per als funciona-
ris, aquesta vegada coincidint amb la resta dels tre-
balladors.
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El calendari global establert,
dins el període de còmput general,
va del 31 d'ocíubre al 15 de de-
sembre. La seua concreció per les
Juntes Electorals de Zona de do-
cents no universitaris posa com a
data de les eleccions el dia 4 de
desembre, intentant endarrerir al
màxim el moment de tancar el cens
electoral per tal que puguen estar
inclosos el major nombre de pro-
fessors possible.

La normativa respecte el 87 no
ha variat pràcticament. En tot cas,
i això és important, s'ha variat la
composició de les Juntes Electo-
rals, introduint criteris de represen-
tativitat en funció dels resultats ob-
tinguts a les anteriors eleccions. A
més a més, per part de l'STE-PV
s'ha impulsat que a totes les Juntes
pogueren estar presents tots ets

sindicats i candidatures, proposta
que ha assumit la Junta Electoral
de la Comunitat Autònoma de Va-
lència.

La resta dels aspectes negatius
que denunciàvem fa tres anys con-
tinuen. Continua la fortíssima dis-
criminació contra els docents, amb
les conseqüències tan negatives
que s'han vist en les negociacions
amb la Generalitat. Es manté tam-
bé el criteri de representativitat,
basat únicament en els delegats i
no en els vots, en contra del prin-
cipi bàsic d'igualtat.

En tot cas, el repte el tenim da-
vant i hem de respondre amb tan-
ta o més il·lusió que fa tres anys:
participant i donant suport al sin-
dicalisme autònom i participatiu
que està defensant dia a dia les
nostres reivindicacions.

Junta Electoral -Alacant-
1. Constitución de mesas: 25 de octubre.
2. Exposición de censo: 26, 27, 29 y 30 de octubre.
3. Resolución de reclamacíones al censo: 31 de octubre.
4. Publicación definitiva del censo electoral: 2 de noviembre.
5. Presentacïón de candidaturos: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de noviembre.
6. Proclamación de candidatures: 13 y 14 de noviembre.
7. Reciamación en contra de las proclamociones de candidaturas: 15 de nov.
8. Resolución por la JEZ de las reclamaciones.
Comienzo de la campana electoral: 16 de noviembre.
9. Fecha de votación: 4 de diciembre.

Junta Electoral -València-
— Dia 23 de octubre: Nombramientos de los miembros de las mesas elec-

torales y convocatòria para el dia 26 de octubre (enviar a colegïos)
para una reunión informativa.

— Dia 25 de octubre: Reunión con secretaria; de mesas electorales.
— Que el 29 de octubre estén todos los censos en los colegios antes de

las 1 2 horas.
— Dia 30 de octubre: Publicación lislas provisionales en las mesas

electorales.
— Dia 6 de noviembre: Publicación listas definitiva; de electores en las me-

sas electorales.
— Dia 16 de noviembre: Ultimo dia presentación candidates.
— Dia 19 de noviembre: Proclamación de candidatures.
— Dia 4 de diciembre: Elecciones.

Junta Electoral -Castelló-
Dia 25 de octubre: Constitución de las mesas.
Dia 26: Exposición censos y período de reclamaciones.
Dia 31: Fin exposición censos y período de reclamaciones.
Dia 2 de noviembre: Resolución sobre reclamaciones a la mesa de cada
zona.
Dia 6: Exposición definitiva censos y presentación candidaturas.
Dia 15: Final plazo presentación candidaturas.
Dío 16: Proctamacïón candidaturas. Inicio campana electoral,
Dia 19: Reclamaciones candidaturas.
Día 20: Resolución de reclamaciones.
Dia 2 de diciembre: Fin de campana electoral.
Día 3: Jornada de reflexión,
Día 4: Votaciones.
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