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CONGRÉS
INTERNACIONAL

Ano 88: El profesorado fue protagonista. Hoy se olvida su opinión. ^Quién ha cambiado?

Durant el mes de juliol, les Federacions Internacionals d'Ensenyament Primari (FIAI) i d'Ensenyament Secundari (FIPESO) celebraran a Madrid el seu Congrés Internacional.
Les organitzacions d'Ensenyament de l'Estat espanyol Confederació de Sindicats de Treballadors de
l'Ensenyament (STEs) i Federació
d'Ensenyament de Comissions
Obreres, membres de les esmentades
Federacions Internacionals, hem estat encarregats d'organitzar dit Congrés.
La importància de tal esdeveniment és molt significativa, ja que
ambdues organitzacions estan integrades en la Confederació Mundial
d'Organitzacions Professionals de
l'Ensenyament (CMOPE), i aquesta
participa directament en els programes de Nacions Unides: ONU,
UNESCO, OÏT, etc., i té estatut
consultiu en el Consell d'Europa.
CMOPE és, a més a més, l'organització internacional que agrupa a la
majoria d'organitzacions pròpies del
professorat en els cinc continents.
El tema central del Congrés de
FIAI serà: «El funcionament de
l'Escola Primària. Realitat, present
i propostes per a millorar la qualitat
de l'ensenyament i afavorir l'èxit escolar». EI tema central del Congrés
de FIPESO serà: «La contribució de
l'Ensenyament Secundari al desenvolupament econòmic, social i cultural dels països. Problemes i perspectives».
Entre els dies 15 i 24 de juliol Madrid es convertirà en la capital de
l'Ensenyament, ja que s'espera una
participació en ambdós Congressos
d'uns 150 representants de les distintes organitzacions mundials de l'Ensenyament. A més a més, es tracta
d'una bona ocasió per a l'intercanvi
d'idees sobre la situació de l'Ensenyament arreu del món i ia discussió de propostes sobre les perspectives que l'Ensenyament pot aportar
de cara a l'any 2000.

ESTE
NO ES
NUESTRO
ACUERDO
La negociación de un sistema retributivo especifico para los docentes que reconozca y dignifique nuestro trabajo es una asignatura pendiente, que tiene sus raíces bastante
lejos en el tiempo.
Es evidente que solo una sociedad
que valore la cultura y tenga como
objetivo la superación de las desigualdades sociales ha de valorar la
función docente. Este no era el caso
del estado franquista; tras una primera fase de mejoras sustanciales,
conseguidas mediante la lucha del
movimiento asambleario, en la transición, se produjo un nuevo estancamiento superado y roto por la huelga del 88. A partir de este acontecimiento histórico queda patente la
necesidad de afrontar un proceso de
homologación o revalorización de la
función docente, y ello es reconocido por la pròpia Administración que
se propone reformar el conjunto del
Sistema Educativo.
En Canarias se produce un proceso de movilización abanderado por
STEC, que cristaliza en la presentacíón de un proyecto de ley sobre homologación en el Parlamento Canario avalado por 17.000 firmas. Tras
un proceso de confusionisme, al que
contribuyeron CC OO y FETE, se

produjo una negociación que fructifico en un proyecto de ley aprobado
en el Parlamento Canario por unanimidad, que garantiza un aumento
lineal de 60.000 pesetas para todo el
profesorado, a pagar en 5 anos y con
efectos del 1 de enero de 1991. Sin
duda estamos ante una referència
ineludible. Es cierto que las circunstancias canarias son diferentes ya
que existia un decreto de homogeneización de la Función Pública Canària, el gobierno y el Parlamento
estaban fragmentades y, ademàs,
existe una fuerza Sindical mayoritaria ligada a los trabajadores y trabajadoras con una fuerte tradición de
lucha. Desde Madrid la Administración intento presíonar para evitar el
precedente, però este se produjo.
En este contexto se inicia la negociación de Madrid; desde el principio la Administración deja claro que
sus propuestas estan muy lejos de
Canarias en «cantidad y calidad»,
que tiene un pacto autonómico, y
que la negociación retributiva ha de
ir ligada a un compromiso para el
desarrollo de la LOGSE. Todo ello
lo plasma en una oferta retributiva
basada en el sistema de sexenios,
cada seis anos el ensenante vera incrcmentado el complemento especi-

fico siempre que cumpla algunos
compromisos, y condiciona cualquier negociación a la aceptación del
sistema.
La situación para la Confederación de STEs es comprometïda:
nuestro programa electoral es diàfano —estamos por la linealidad—, el
compromiso de trabajo es consustancial a la profesión por tanto sobran contrapartidas, y el acuerdo de
homologación de Canarias constituye una conquista irrenunciable; por
otra parte somos conscientes de que
solo habría acuerdo si hay unidad
Sindical, que las circunstancias son
menos favorables y el tiempo no permite un amplio proceso movilízador. Cuando al resto de las Organizacíones aceptan el proceso negociador, la Confederación de STEs decide entrar en la negociación con un
objetivo: conseguir una cantidad inicial para todos y todas (interinos y
privada ïncluidos) de envergadura,
reducir el abanico salarial, introducir la negociación de condiciones sociolaborales y comenzar un proceso
movilizador informando al conjunto del profesorado, apostando por
una negociación que favoreciese la
participación. STEs quería y quiere
un acuerdo, però no cualquier
acuerdo al que se Ilegue a espaldas
de los irabajadores y trabajadoras.
A lo largo de la negociación la
Administración mejora progresivamente su oferta econòmica y perfila
el documento de calidad de Ensefíanza; los Sindicatos avanzan contrapropuestas unitarias y la Confederación de STEs se ve obligada a
negociar dos veces, una con los Sindicatos a la búsqueda de propuestas
unitarias, y otra en la Mesa de negociación.
En el Pleno Confederal de los días
1 y 2 de junio los distintes Sindicalos de la Confederación fijan un mínimo, la cantidad inicial y lineal no
supondrà menos del 45% de la final
y los tramos seran de igual cuantía.
La última oferta de la Administración es muy inferior económicamente y el documento de calidad de ensenanza mejora, però resulta ínsuficiente. El Secretariado Confederal
de STEs valora negativamente la
oferta e inicia un proceso asambleario en todo el Estado, fruto del cual
se llega a una decisión unànime: Este
no es nuestro acuerdo.

La situación es dura, ni la Confederación de STEs, ni el STE-PV
quieren ser el Síndicato del NO, però
tenemos claro que nuestro único
compromiso es con la Escuela Pública y con el profesorado, no entendemos o no queremos entender el juego de CC OO y UGT que parecen tenerlo todo ya negociado y solo desean arrastrar a los demàs a su cola.
No entendemos la prisa por firmar
un acuerdo que certifica una diferencia de salaries sustancial entre los
y las enseftantes en su conjunto, y de
todos y todas con el profesorado canario. Es difícil dar una sola razón
que justifique esta diferencia salarial, y no queremos entender que
este acuerdo sea fruto de la «mayoría sindical» de CC OO, porque el
acuerdo de Canarias (donde STEC
goza de mayoría absoluta en Ensenanza y en Función Pública) es fruto del esfuerzo coherente del conjunto de trabajadores y trabajadoras de
la Enseflanza de Canarias, apoyados
por un sindicato capaz de sacar el
mejor partido a unas circunstancias,
tal vez, mas favorables. Este es el ultimo eslabón hasta ahora de una cadena de acuerdos: jubilaciones, interinos, Acceso del B al A y Acceso a
la condición de Catedràticos, que estan hipotecando el futuro de la Escuela Pública.
El STE-PV exigiran en las negocíaciones del País Valencià (con
acuerdo en Madrid o sin el) transparència, se comprometerà con los trabajadores y trabajadoras en las
Asambleas que convoque e intentarà un compromiso unitario aceptable con el resto de organizaciones
sindicales que permíta mejorar el
Sistema Retributivo de las y de los
docentes de la Generalitat Valenciana, teniendo siempre presente el
compromiso que supone nuestro
programa electoral y, con la participación de todos y todas, estamos seguros que lo podemos conseguir. Tu
decides.
Acción Sindical STE-PV

A PARTIR Dí

NOU SISTEMA RETRIBUTIU

N.° 74-Juny 91

CONSIDERACIONS SOBRE EL ACUERDO

1. Un nuevo sistema retributivo
insuficiente y con truco:
El nuevo sistema retributivo introduce mayores diferencias dentro
del colectivo docente en un concep-

DISTRIBUCION DEL PROFESORADO DEL TERRITORIO MEC
Càtedra

Agregades

Numerari os
deFP

Macslros
de Taller

0

2'65

31'04

34'87

34'63

8 '64

1

20'85

21 '87

37'37

37'28

19'50

2

24'74

26'45

20'20

18'04

26'16

Sexenio

Matstros

3

31 '05

17 '07

4' 95

4'79

18'72

4

14'08

2'88

l'67

2'52

16'68

5

6'57

0'615

0'99

2'68

10'224

Sobre los comentarios referidos a la aplicación habría que anadir la incidència de la distribución actual de fa plantilla:
* Mas del 50% del profesorado de EE MM solo tiene acreditado 1 sexenio.
* En el període de aplicación apenas un 11% del total de profesorado actual alcanzarà et 4.° y 5.° sexenios (en EE MM apenas un 3%).
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a) Con el fin de dar cumplimiento a
lo establecido en el número 6 del apartado 1 del Acuerdo entre el Ministerio de
Educación y Ciència y los Sindicatos de
profesores de noviembre de 1988 los funcionarios docentes integrades en los
Cuerpos a que se refiaren las Disposiciones Adicionales Dècima y Decimocuarla
de la LOGSE percibiràn a partir de la fecha establecida en el presente Acuerdo,
como parte de! complemento especifico,
un nuevo componente asociado a la permanència durante pcríodos de seis anos
como funcionarios de carrera en la función pública docente, hasta un màximo
de 30 anos de servicio en los términos que
se establecen en el presente Acuerdo. Dichos períodes se perfeccionaran —una
vez completado el calendario de implantación del presente Acuerdo— el mismo
dia en que cada funcionario complete los
correspondientes seis anos. Los efectos
económicos del período perfeccionado le
seran reconocidos al funcionario en el
mes siguiente al que lo completo. A los
efectos de dichos períodos podran considerarse los servicios preslados en la función pública docente, con anterioridad al
ingreso en los correspondienles cuerpos
de funcionarios, en los Icrmínos cstabtecidos, con caràcter general, en el presente Acuerdo. Se consideraran, asimismo,
los prestados en la función inspec'ora y
en aquellos servicios complemenl;irios en
!os que así so eslablezca.
b) La implantación del. nuevo sistema
retributivo que se deriva del componente
del complemento especifico referidocn e)
pàrrafo anterior, se iniciada el í de oulu-

61
62
63
64

anos
anos
anos
anos

• Los docentes que a fecha 1-10-91
tengan acreditades servicios por
Hasta 7 anos
Hasta 13 anos

No alcanzaràn a percibir el sexenio
aunque lo tengan o lo adquieran en
el desarrollo del proceso.
Pierden 4.° y 5.° sexenios.
Pierden 3.er, 4.° y 5.° sexenios.
Pierden 2.°, 3.er, 4. p y 5.°
Pierden parte del O y todo el resto.
Solo percibiràn, durante el plazo de
aplicación, el sexenio
El sexenio O (15.000 ptas.).
El O y el J (22.000 ptas.).

• Supuesto practico: Los docentes que en octubre de 199i .engan acreditados 5 anos de servicios percibiràn (en pesetas de hoy sin actualizar)
El 1-10-1991: Sexenio O
10.000 ptas.
EI 1-10-1992: Parle del O y el 1
12.000 ptas. mas.
El 1-10-1998: Sexenio 2
9.000 ptas. mas.
El 1-10-2004: Sexenio 3
12.000 ptas. mas.
El I-IO-2010: Sexenio 4
.
17.000 ptas. mas.
El 1-10-2017: Sexenio 5
5.000 ptas. mas.
OFERTA CANÀRIA (con 6'5 de subida IPC anual)

18.903
27.358
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—
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14.882
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19.019

20.927

84.444

50.344

M. Ta.

11.686

14.058

15.779

17.672

19.727

78.922

12.000

17.000

67.344

Agre.

11.686

14.058

15.779

17.672

19.727

78.922

12.000

22.000

72.344

Cate.

11.686

14.446

16.191

18.113

20.194

80.630

—

TEXTO COMPLETO DEL ACUERDO
El Ministerio de Educación y Ciència
y las Organizaciones Sindicales consideran que es necesario adoptar medidas que
mejoren la calidad de la ensenanza, en especial en lo que se refiere a los recursos
humanos y materiales con los que debe
contar la escuela pública, a las condiciones en las que se desarrolla la ensenanza
y a los estímulos con que cuentan los
profesores.
Este Acuerdo tiene como finalidad alcanzar dichos objetivos, mediante el establecimiento de un nuevo Sistema Retributivo que valore el ejercicio de la profesión docente en un contexto cambiante
que requiere una continuada formación
y adaptación profesionaí; la mejora de
las condiciones de trabajo que posibilite
una mejor adecuación a los objetivos que
la Reforma Educativa plantea, el impulso de la formación permanente de! profesorado que facilite una mayor cualifícación profesionaí, garantizando una
oferta suficiente y diversificada, así
como la adopción de otras medidas que
en conjunto permitan conseguir el mencionado incremento de la calidad del Sistema Educativo.
En consecuencia, se adoptan los siguientes acuerdos:
I. NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO

• Los docentes que a fecha 31-8-91
tengan cumplidos

bre de 1992. Los incrementes asociados
a cada período de seis afios, expresados
en pesetas corrientes de cada aflo, y su fecha de aplicación seran los siguientes:
FECHA EFECTIVIDAD
Ptas./anuales
1/10/92 l.*' período ...
84.000
1/10/93 2.° período....
108.000
1/10/94 3.«período...
144.000
1/10/95 4.° período....
204.000
5.° período....
60.000
c) Con fecha 1 de octubre de 1991 la
cuantía del complemento especifico que
perciben actualmente los profesores a los
que se refiere el presente Acuerdo se incrementarà en 120.000 pesetas anuales.
Con fecha 1 de octubre de 1992 dicho
complemento se incrementarà en 60.000
pesetas anuales adicionales expresadas en
peselas corrientes de dicho ano.
d) A los funcionaries docentes a que
se refiere el preseme Acuerdo les seran
de aplicación los incremenlos retributivos de caràcter general aulorizados por
las Leyes de Presupuestos para los funcionarios públicos, así como los que, en
su caso, se deriven de la revisión salarial
compensatòria de la desviación que pueda producirse entre el IPC previsto y el
registrado en el ejercicio correspondiente
en los términos que dispne el Real Decreto Ley 2/1991, de 25 ade enero. Dichos
incrementos se aplicaran, en todo caso,
a las cantidades que, establecidas en el
presente acuerdo, hubieren percibido los
funcionarios docentes en los meses de octubre anteriores al ano de vigència de las
referidas leyes.
e) La implantación del modelo retribulivo establecido en los pàrrafos anleriores se realizarà con atención a lo expuesto en el punto 2 del preseme Acuerdo.
2. FORMACIÓN DEL
PROFESORADO Y EQUIPOS
DOCENTES
A) De acuerdo con el articulo 56 de
la LOGSE «la formación permanente
constituye un derecho y una obligación
de codo el profesorado y una rcsponsabilidad de las Administraciones Educativas y de los propios centros. Pcriódicamente el profesorado deberà realizar actividades de actualización científica, didàctica y profesional en los centros docentes, en instituciones formativas específicas, en las universidades y, en el caso
del profesorado de FP, también en las
empresas».
Consccuentemente, el Minislerio de
liducación y Ciència concretarà cada ano
la «feria de formación a través de los
Planes l'roviïidales. Existirà una comisión en cada una de las provincias que
plaiificarà l;is uclividudes de formación
de acuL·ido con el l'Ian AmiaKIel Minist e r i o d<; hducación v Ciència y i e n d i à en
ciienta las dctriiriidas v sujiemicias de los

centros, del profesorado y de las organizaciones sindicales. Las Organizaciones
Sindicales firmantes de este Acuerdo estaran representadas como miembros natos de la comisión provincial que anualmente propone el plan de formación con
el fïn de garaníizar una oferta suficiente
a todos los profesores.
Las Direcciones Provinciales rèmitiràn a todos los centros educaüvos su
Plan de Formación a comienzos de cada
curso escolar.
La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Formación del
Profesorado, conslítuida por el Ministerio de Educación y Ciència y las Organizaciones Sindicales, evaluarà la aplica. ción de los planes de formación del profesorado con el fin de garantizar ei desarrollo de este Acuerdo.
B) El Ministerio de Educación y las
Organizaciones Sindicales negociaran
durante el ano 1991 otras medidas que estimen convenientes para facilitar la formación de los profesores, desarrollando
en este sentido el articulo 56 de la LOGSE. Entre otras medidas se induirà la
ampliación de la oferta de formación especialmente la referida a la formación de
centros; el aumento de las ayudas individuales (becas y dietas especialmente para
los profesores que trabajan en las zonas
rurales con el fin de hacer posïble el caràcter gratuito de los cursos de formación), y la realización de convenios para
la formación profesionaí en la empresa.
C) El Ministerio de Educación y Ciència asegurarà, mediante una oferta suficiente de cursos, a todos tos profesores,
el acceso y desarrollo de las aclividades
de formación permanente necesarias
para su actualización, a las que podran
optar los profesores a lo largo del ano y
que se realizaràn en instituciones públicas (CEPs, Universidades en sus distintos cursos y niveles, Escuelas Oficiales de
Idiomas, etc.) o prívadas (Sindicatos de
Profesores, Movimientos de Renovacïón
Pedagògica, elc.) que, en cualquier caso,
y a los cfectos de lo que se senala en el
pàrrafo siguiente, deberàn estar homologadas por el Ministerio de Educación y
Ciència, así como en tareas investigadoras y de innovación cuya equivalència en
crédilos de formación se determinarà,
prèvia discusión entre el Ministerio y las
Organizaciones Sindicales. Se arbitraran
las medidas oportunas para garantizar
esta formación generalizada en zonas rurales o de especiales dificultades, favoreciendo la formación conjunta del profesorado que allí desarrolla proyectos de
zona.
En todo caso, como desarrollo y concreción de lo previsto en el articulo 56 de
la LOGSE, el profesorado, en orden a su
actualización científica, didàctica y profesionaí, deberà acreditar cada seis anos
la parlicipación en actividades de formación, de una duración de 100 horas (crédilos de al menos 8 horas cada uno) con
cl fin de obtcncr el complemento especifico doccntc al que se rcfierc el apartado
I en sus diversos tramos y cuantías.
Duranlc cl pcríodo de implantación
de! modelo retributivo cstablccido en el
pimlo I tic cstc Acuerdo, los fïmcionarios docent es podran perfeccionar los pc-

Total

ríodos de seis anos con los efectos económicos recogidos en el presente Acuerdo, síempre que acrediten la realización
el número de horas de formación que en
función de los anos que les falten para
completar el correspondiente período se
definen en la siguiente relación:
2 anos
20 horas
3 anos
40 horas
4 afios
60 horas
5 anos
80 horas
A partir del .1 de octubre de 1996 seran de apíicación las condiciones generales, incluidas en este punto 2.
La comisión de seguimiento del pian
anual de formación establecerà los criterios para garantizar una oferta suficiente
de formación para todos los profesores
que haga posible la realización del compromiso de formación. De acuerdo con
estos criterios las comísiones provinciales
estudiaran aquellos supuestos referidos a
zonas geogràficas, centros o profesores,
en los que, en razón de la insuficiència
de la oferta, este compromiso no se pueda cumplir, y realizaràn, en consecuencia, las propuestas necesarias que el Ministerio de Educación y Ciència resolverà de acuerdo con los sindicatos firmantes.
3. DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DE
PROGRAMACIÓN DOCENTE,
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS E
INNOVACIÓN EDUCATIVA
El Ministerio de Educación y Ciència
estima de gran importància para la calidad de la ensenanza que el equipo de profesores planifique y realice el conjunto de
actividades educativas que contribuyan a
completar la formación y educación de
los nlumnos. Entre estàs actividades
—incorporadas a la programación general del centro— conviene destacar la programaciún didàctica y la participacïón en
la elaboración de los proyectos curriculares del centro, la atención a los alumnos y la realización de actividades educativas complementarias o extraescolares.
Todos los profesores habràn de participar en la realización de estàs aclividades,
quedando constància de tal hecho en la
Memòria Anual del Centro.
4. OTRAS MEDIDAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE LA
ENSENANZA
A) El Ministerio de Educación y
Ciència negociarà con los sindicatos antes del comienzo del curso próximo las
condiciones para ta implantación del segundo cicló de la educación infantil, que
deberà organizarse de acuerdo con los siguientes principios:
— Se pr-oducirà a lo largo de tos
próximos cuatro aflos.
— Se ofrccerà un programa de formación específica a los profesores de esta
clapa.
— Se adecuaràn los cspacíos c instalacioncs escolares.
— Se incrementaran los recursos humanos y materíales.
B) El Ministerio de Educación y Ciència y los sindicalos negociaran el calendari o de incorporación de profesores espeeialislas a los l'iiluros eenlros de eduaición primària. Igualmente, se aborda-

to salarial que, hasta ahora, habíamos conseguido que fuera lineal y
generalizado.
Este sistema retributivo, ademàs,
tiene truco. Trae consigo contrapartidas que vyiculan el pago de sexenios a la acreditación de 100 horas
de formación sin compromiso de
que se realicen en horario lectivo (renunciando a una reivindicación històrica),
2. Hemos rcalizado cl màximo esfuerzo u ni t ari o y negociador:
En esta línea y en la intención de
propiciar un acuerdo lo mas favorable posible, potenciamos un marco
sindical unitario, flexibilizando
nuestras posturas hacia el modelo
retributivo del MEC y con el compromiso de todos los sindicatos en
defensa de unos mínimos (documento unitario del 13 de mayo): MÀXIMA LINEALIDAD, MÍNIMA DlFERENCIACIÓN Y MEJORAS
PRIORITARIAS.
3. Coherència sindical: la participacïón del profesorado.
La Confederación de STEs, en cosecuencia, durante las últimas semanas ha llevado a cabo un amplio proceso asambleario en todo el Estado,
p r o p o n i e n d o la celebración de
Claustros Extraordïnarios y asambleas donde el profesorado mayoritariamente se ha pronunciado por
NO FIRMAR.
rà ia dotación de recursos para la educación física, la educación musical, la lengua extranjera y personal administrativo
a los centros de Educación Primària, así
como el calendario de implantación de
las ratios profesoràlumnos. En estàs medidas se tendra especialmente en cuenta
los centros situados en zonas rurales.
C) A lo largo del curso próximo el
Ministerio de Educación y Ciència proporcionarà materíales y orientación didàctica y pedagògica para que todos los
profesores que van a impartir la Educación Primària puedan alcanzar la formación necesaría.
D) El Ministerio de Educación y:
Ciència dotarà progresivamente y a partir deí próximo curso, de departamento
de orientación a todos los centros de educación secundaria. Estos departamentos
estaran constituidos por un profesor especializado y, al menos, dos profesores
con fuciones de apoyo y orientación.
Igualmente se ampliaran los servicios de
orientación para atender a los centros de
educación primària.
E) El Ministerio de Educación y Ciència negociarà con los sindicatos la oferta
de ciclos formativos de formación profesional, así como los contenidos y duración horària de cara a su aplicación en
los próximos cursos.
F) Et Ministerio de Educación y Ciència establecerà con las Universidades
convenios de colaboración con el fin de
que estàs ofrezcan nuevas plazas de profesores asociados a los profesores de
Rducación Secundaria, especialmente
para la impartición de los créditos de didàctica del nuevo titulo de especialización que la LOGSE establece para los futuros profesores de Educación Secundaria. Se crearà una comisión en la que participen las Organizaciones sindicales representativas del profesorado que supervisaràn la aplicación de este compromiso, y su posibte ampliación a otros colectívos docentes.
G) El Ministerio de Educación y
Ciència desarrollarà a partir del curso
próximo un nuevo programa de apoyo a
los centros docenies. Para ello, y entre
otras medidas, llevarà a cabo una evaluación de los eenlros que lo solícíten. Esta
evaluación tendra como objetivo principal conocer como se està realizando el
proceso educativo y proporcionar aquellos medios Inimanos, maleriales, de formación o de geslión que contribuyan a
mejorar el funcionarniento de los centros
docentes.
5. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
De conformidad con lo previsto en el
articulo 35 de la Ley 9/1987, las paries
firmantes del presente Acuerdo constituiran en el plazo de 15 días una Comisión
de Seguimiento, cuya composición, funciones y procedimienlo de actuación se
establecerà en un protocolo adicional.
Con la firma de cstc acuerdo ambas
parles, Ministerio de Educación y Ciència y los Sindicatos de Profesores coincidcn que, en lo que se rcfierc a tos temas
objeto del mismo, se propiciat! condiciones para la implantación de la reforma
educativa.
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Supressions d'unitats en EGB

UNA RECONVERSIÓ ENCOBERTA
Al llarg del curs, tant a nivell sindical com de les Juntes de Personal,
hem estat demanant a la Conselleria
Í als Serveis Territorials la negociació del Mapa Escolar. La resposta
ha estat el silenci i l'ocultació de la
informació fins que tot el procés de
supressions d'unitats ha estat molt
avançat.
EI dia 27 de març, dins del marc
de la Mesa Sectorial d'Educació, la
Conselleria ens presenta un document que titulen: «Criterios generales y normativa a utilizar en la modificación de unidades y plantillas de
los centros públicos de EGB, Preescolar y Educación Especial». Aquest
document i la seua aplicació se'ns
dóna el mateix dia 27, ta qual cosa
és una mostra del talant negociador
que mostra la Direcció General de
Centres. Com es pretén negociar uns
criteris si al mateix moment ens informen que es van a suprimir més de
300?
La postura de l'STE-PV ha estat
clara des d'un principi: mentre no es
negocie el Mapa Escolar a nivell del
País Valencià no ha d'haver cap supressió d'un lloc de treball. 1 volem
encetar des d'ara aquesta negociació. Aquesta postura no sols és la
nostra, sinó també de la resta de les

organitzacions sindicals, de les Associacions de pares i mares, de les
organitzacions estudiantils, de la totalitat dels Consells Escolars Municipals i del Consell Escolar Valencià.
Però l'Administració educativa valenciana no vol arreplegar allò que
tota la Comunitat educativa està demanant i continua endavant en el
procés de reconversió de l'Ensenyament.
"•
Després d'un procés d'assemblees
i concentracions, la Conselleria es
veu forçada a convocar-nos a una
reunió, però continua negant-se a
negociar els criteris, sols ens dóna el
llistat dels centres afectats i els motius de les supressions. L'actitud de
la Direcció General és no negociar
res, sols que li manifestem la nostra
postura sobre com han aplicat els
seus criteris.
Per contra, de si hem pogut negociar la recol·locació del professorat
afectat per les supressions en la línia
que us expliquem en aquest ALLI-OLL
De cara els cursos proper, tant des
dels sindicats com des de les juntes
de personal i dels centres, haurem
d'estar vigilants i redoblar esforços
per a garantir la negociació de la reconversió del sector.

Recolocación del profesorado de unidades suprimides
Publicadas en el «DOGV» las supresiones para el próximo curso, la
Admón. convoco a las organizaciones síndicales para consultaries
cómo resolver el problema del profesorado afectado, siempre dentro
del marco legal.
En este caso la Admón. estaba interesada en resolver el problema lo
mejor posible, puesto que así tendra
menos problemas en caso de supresiones; nosotros pensamos, aunque
por otras razones, que han de darse
todas las facilidades posibles a quienes ven su plaza suprimida y con ello
variar sus condiciones sociales.
En todo caso os damos las líneas
mas importantes de la normativa
que se aplicarà antes del inicio del
próximo curso:
— Cuando en un centro se suprima una plaza y simultàneamente se

cree otra se entenderà como modificada y por tanto la persona adscrita
a la plaza suprimida podrà adscribirse a la creada si posee habilitación y
requisito lingüístico para ello.
— En todo caso las personas procedentes de supresión podran acceder a plazas en su centro, zona o
País Valencíano para las que no tienen habilitación con caràcter provisional.
— La supresión se aplicarà a las
plazas, teniendo en cuenta sus características, habilitación y requisito
lingüístico.
— EI profesorado procedente de
escuela suprimida que no modifique
su situación en el centro, pedírà
como provisional a principies de
septiembre.
Para mas información, la orden
completa està p u b l i c a d a en el
«DOGV».

Profesorado de
centros concertados

con nuestros companeros de la pública, tendremos que negociar aquí
en el País Valencià un acuerdo que
sustituya al actual con el MEC y que
se adapte al futuro sistema retributivo de los funcionarios docentes

HOMOLOGACIÓN
SÍ finalmente el MEC aplicarà la
última oferta realizada en la Mesa
Sectorial de Educación complicaria
muchísimo el desarrollo de nuestro
Acuerdo de Analogia Retributiva, y
lo complicaria por varias razones:
— En primer lugar porque al ligar las subidas del nuevo sistema retributivo de los funcionarios docentes a la justificación de 100 créditos
horarios de formación, solo nos seria de aplicación inmediatamente el
llamado sexenio O, es decir, 15.000
ptas., que cobraríamos entre los
aflos 92 y 93.
— En segundo lugar porque la
propuesta del MEC solo es para
territorio MEC, mientras que nuestro Acuerdo de Analogia Retributiva y nuestro convenio colectivo son
de àmbito estatal. Así por ejemplo,
en Canarias, donde el acuerdo es lineal para todos los funcionarios docentes (60.000 en 5 anos de incremento salarial medio) a los trabajadores de privada concertada les seria de apíicación toda la subida,
mientras que en el territorio MEC
solo les seria de aplicación las 15.000
ptas. del sexenio 0.
Es decir, si queremos mantener
las expectativas de homologación

PRIVADA: REDUCCIÓN
DE JORNADA
Para dar cumplimiento al articulo 21 del VIII Convenio General, en
el que se prevé que en las CC AA
con compctencias se constituyan comïsiones de negociación para aplicar
en su territorio la reducción de jornada, los sindicatos convocamos a la
patronal con el fin de negociar lo citado anteriormente.
En la primera reunión los representantes de las patronales se negaron a constituir la citada comisión
de negociación, aduciendo que no
habían tenido tiempo de consultarlo
con sus órganos directivos.
El dia 17 de junio nos volvimos a
reunir para llegar a un acuerdo de
reducción horària, para el curso
91-92. LÍI documentación que se
aporto para su ratificación quedo
pendientc por ambas patronales de
consultarlo con sus aseson'as jurídicas y sus órganos directivos, quedando para cl próximo dia 26 de junio la firma o no del acuerdo; espererhos que esta reunión sea la última
y se llcgue a un acuerdo satisfactorio.

Tras la concentración ante Conselleria del pasado dia 4, en la que se
consiguió abrir la Mesa de Centros
en Crisis para recolocar a los 114
afectades de este curso, el pasado
dia 14 tuvimos la primera reunión.
Tras escuchar todas las posiciones
sindicales, la Administración fue rechazando todas las propuestas en
base a criterios meramente económicos, así fueron desestimadas las siguientes posibilidades de recolocación:
— Recolocar en centros concertados como hasta ahora. Argumentaran que en este momento el presu•puesto de sustituciones en centros
concertados (3'68°/o del modulo) estaba sobrepasado incluso para cubrir los salarios de las personas hasta ahora recolocadas, aunque se
comprometían a seguir manteniendo
los compromisos adquirides.
— Todas las propuestas que se
hicieron respecto a adaptar las plantilías y la jornada a los requisitos
que establece la LOGSE. Argumentaren que la LOGSE aún no se estaba aplicando y que por lo tanto no
tenían presupuesto para ello, y que
en todo caso según se fuera aplicando a lo largo de los 10 anos establecidos se irían tomando las medidas
adecuadas.
Tan solo aceptaron la creación de
una comisión tècnica que estudiarà
la fórmula de acceso a interinos,
però sin compromiso alguno de garantizar el trabajo de estàs personas
el curso próximo.
El acceso como interinos siempre
estaria limitado por los compromisos de estabilidad firmados por Conselleria y por las necesidades del sistema educativo. El posible acuerdo
tendría que ser ratificado en la Mesa
Sectorial de Pública.
Estamos en un momento muy deK
licado:
— A corto plazo està claro que la
recolocación como interinos en el
marco que propone Conselleria no
es una solución adecuada , ya que
no garantiza el trabajo a los 114
afectados pues no se crearían nuevos
puestos de trabajo, sinó que se recolocarían según las necesidades del
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LOS OÍDOS SORDOS DE
LAADMINISTRACIÓN

sistema. Ademàs al respetar los
Acuerdos que sobre estabilidad de
los actuales interinos Conselleria tiene asumidos, se corren dos graves
riesgos: uno que se queden sin trabajo todos los interinos contratados
durante el curso 90/91 a los que la
Admón. no les reconoce compromiso alguno (no es justo que para vestir un «santó» se desnude otro) y
otro el que al entrar «los últimos»
las posibilidades de trabajar serían,
como reconocíó Conselleria, a dos o
tres anos vista.
— A medio y largo plazo porque
si Conselleria consigue romper la dinàmica de negociar Acuerdos de
Centros en Crisis, y la propuesta de

Conselleria conlleva la desaparición
de los Acuerdos, la situación de los
trabajadores de cara a afrontar la reconversión que va a suponer la aplicación de la LOGSE, seria absolutamente dramàtica puesto que, al no
haber Acuerdos, ya no existiria garantia de recolocar a los afectados.
Pensamos que la única alternativa pasa por negociar unos Acuerdos
amplies, capaces de absorber toda la
reconversión que va a implicar la
LOGSE y flexibles en cuanto a su
desarrollo en el tiempo de forma que
se aplicaran paralelamente a la aplicación de la LOGSE posibilitando la
adaptación de los Centros a la Reforma, nuestra propuesta es:

Privada: Alternatives para una Reconversión
1. RECOLOCACIÓN DENTRO
DEL SISTEMA EDUCATIVO
1.1. En los Centros de Tituiaridad Pública:
— Creación de una bolsa de trabajo específica para Profesores de
Apoyo en Centros Estatales. La baremación para acceder a esta bolsa
tendría un apartado especifico con
puntuación adicional para los trabajadores de Centros en Crisis.
— Ante la apertura de nuevas
bolsas de interinos, puntuación adicional para los trabajadores de Centros en Crisis.
— Creación de Centros Públicos
de EPA en todos los municipios que
aún no disponen de ellos. Recolocación de los trabajadores de Centros
en Crisis en estos puestos de trabajo
de nueva creación.
— Acceso, con puntuación adicional, a las bolsas de trabajo que
para cubrir puestos de similar categoria abra cualquier Administración
Pública (otras consellerias, diputaciones, ayuntamientos).
1.2. En los Centros Concertados:
Entendemos que ahora es el momento oportuno para ir preparando
los Centros Concertados al futuro
modelo de Centro que propugna la
LOGSE, tanto en plantillas como en
jornada del profesorado, lo que permitiría durante el período de aplicación de la misma absorber gran parte de la Reconversión, las vías concretas serían:
— En cuanto a plantillas, la recolocación debería ir encaminada a garantizar, como prevé el «Libro Blan-

co para la Reforma», los profesores
especialistas (E. Física, Música e
Idioma), asj como el profesor de
apoyo. Esto conllevaría que una vez
rccolocados en los Centros, la Administración organizaría los Cursos
de Formación Permanente que permitirían al profesorado asumir estàs
funciones.
— En cuanto a la reducción de
jornada lectiva, especíalmente en secundaria, habría de aprovecharse la
recolocación para ir haciendo posible la reducción de jornada lectiva
prevista ya en el actual Convenio (2
horas a partir de septiembre de
1992).
— También, en aras a homologar
el funcionamiento de los Centros Estatales y el de los Concertados, la recolocación debe ser utilizada para
reducir la jornada lectiva de los Cargos Unipersonales proporcionalmente al tamano de los Centros.
— Evidentemente todas estàs medidas comportarían la redefinición
de las actuales funciones del profesor de apoyo/sustituciones, de forma que quedarà integrado en la
plantilla con un reparto integral del
trabajo que se recogería en el Plan
de Centro.
— Recolocación de los trabajadores de Centros en Crisis en las vacantes que se generen cada curso en
el sector, bien sea por jubilaciones,
bien sea por salidas del Sistema Educatïvo.
2. SALIDAS DEL SISTEMA
EDUCATIVO
Aunque no debería ser la finalidad del «Acuerdo» la de posibilitar
las salidas del sistema, es previsible

que en casos determinados esta sea
una posibilidad y que por lo tanto
debe ser contemplada. Así deberían
contemplarse las siguientes posibilidades:
— Indemnizaciones incentivadas
a aquelles trabajadores que decidan
abandonar el sistema educativo, indemnizaciones que deberían girar alrededor de:
a) 4'5 millones para los menores
de 50 anos.
b) 5 millones para los mayores de
50 anos.
— Jubilaciones antícipadas, con
ei 100% del saíario hasta la edad de
la jubílación real:
a) A partir de los 55 anos para todos los trabajadores afectados por
reducción de unidades o cicrre de
Centros.
b) A partir de los 60 afios para
cualquier trabajador del sector que
así lo desee, siendo estàs vacantes
ocupadas por los profesores afectados por las reducciones de unidades
o cíerre de Centros.
c) Reducción de jornada lectiva
con contratos de relevo para mayores de 55 aflos, ocupando estàs vacantes los profesores afectados por
la reconversión.
Todo este conjunto de propuestas
que realizamos desde el STE-PV al
conjunto de los trabajadores, al resto de Sindicatos, a la Administración y a las Patronales, creemos que
son las necesarias para garantizar
una solución global a la Reconversión del sector de la Ensefianza Concertada de forma que se permitiria
una aplicación no traumàtica de la
LOGSE y una salida laboral digna a
todos los afectados.
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ENTREPOBLES

Uno sentència exemplar

CUBA, 56, 1."

16006 VALENCIÀ
Telí! 34I5517
FAX 3Só 07 09

SOLIDARITAT EN LA
COOPERACIÓ AMB
NICARAGUA
A ENTREPOBLES treballem
com organització no guvernamental,
sense ànim de lucre, per la cooperació amb els països de Guatemala, EI
Salvador i Nicaragua.
Dins dels nostres objectius es troba el fet de cercar Tons econòmiques
per dur a terme projectes de desenvolupament, així com adreçar-se a la
gent per manifestar la situació general dels problemes del desenvolupament.
ENTREPOBLES vol unir esforços per avançar en la consecució
d'un món més just. Per això és fonamental contribuir, juntament amb
altres organitzacions que tenen treballs amb la mateixa línia, en la
construcció d'unes relacions socials
internacionals basades en una ètica
solidària: l'ètica de la no-índiferència, de la defensa de la sobirania dels
pobles i les seues cultures, de la
bel·ligerància contra el racisme i la
discriminació sexista, de la repulsa
de qualsevol opressió Í repressió.
ENTREPOBLES, amb l'STEPV, CGT i CC OO, busquem fons
econòmics per al Projecte de Recolzament a la sobrevivència del CDI
(Centre de Desenvolupament Infantil) Esteli Heroico de Nicaragua,
ubicat a Esteli, Dpt. d'Esteli, Regió
I, «Las Segovias», que té un pressupost de 5.896 dòlars USA i del que
seran beneficiaris I50 xiquets i xiquetes menors de sis anys.
Els Centres de Desenvolupament
Infantils són accions preventives del
benestar de la infància. Donen suport al desenvolupament harmònic
del menor, amb atenció pedagògica,
sanitària i alimentació equilibrada.
El CDI Esteli Heroico començà a
funcionar el 4 de novembre de 1980
en un antic local que s'arreglà per
atendre a 60 xiquets entre els 45 dies
i els 6 anys.
Amb el temps la demanda pujà i
en l'actualitat es funciona amb 200
xiquets i xiquetes amb tres àrees d'atenció: administració, serveis educatius (lactants, infants i pre-escolar) i
alimentació.
Des de la seua aparició, el manteniment del CDI hi era a càrrec de
l'Estat, per mig de l'Institut Nicaragüense de Segurídad Social y Bienestar (INSSBI).
A partir del canvi d'administració
regional i departamental, al Centre
sols es garanteix la despesa del personal.
És per això que ENTREPOBLES,
com organització no guvernamental
que ix del moviment de la solidaritat, agafa la demanda dels pares i
mares de família del CDI Esteli Heroico.
Entrepobles

Agredir el professorat
no trau compte
Les relacions entre els membres de
la comunitat educativa d'un centre
d'Alginet varen resoldre's per la
força. Un magistrat de València ha
dit que no és així com cal fer-ho,
gràcies a un/a fiscal diligent.
Vint-i-cinc de maig de 1990. Una
companya nostra, aleshores directora d'un col·legi públic d'Alginet, cità
el pare d'un alumne a les 12 per informar-li i tractar amb ell respecte al
comportament del seu fill.
Es presenta a les 9 i «amb expressions airades va aconseguir que la
dita directora anticiparà l'entrevista». Es posa nerviós i li «dóna una
espenta i una manotada en el braç
esquerre que no aplegaren a tombar-la ni a causar-li hematoma o
lesió».
Com que la inspecció i el jutge de
pau de la localitat —mestre també—, sense que mediara la necessària disculpa del pare, pretenien que
la companya callarà, l'únic camí que

li quedava era denunciar els fets davant el jutjat d'instrucció.
Catorze de gener de 1991. El jutjat n." I d'Instrucció de Carlet absol el pare. La màquina judicial fa
que la companya conega fa sentència fora del temps per a recórrer-la.
Però el Ministeri Fiscal, pel caràcter
exemplar dels fets, presenta d'ofici
el recurs d'apel·lació.
Vïnt-i-sis d'abril de 1991. El president de la Secció 3. a de l'Audiència Provincial de València sentència
i diu: «...debò condenar y condeno
a (pare de l'alumne), como autor de
una falta de malos tratos de obra sin
causar lesión, a la pena de dos días
de Arresto Menor y al pago de las
costas procesales causadas en la primera instància, con declaración de
oficio de fas causadas en esta apelación».
Tenia raó la companya.
Bé, senyor magistrat; gràcies, senyor/a fiscal.
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UN ANY MES PARTICIPA!

ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ
iHASTA CUÀNDO LA
MASIFICACIÓN EN EE MM?

A VUELTAS CON LOS
INTERINOS E INTERINAS

Todavía no ha terminado el curso
90-91 y ya se amenaza tormenta con
la masifícación de los centros de
EE MM para el curso próximo. En
la ciudad de Elx, este ano se sobrepasa la ratio de 40 alumnos y alumnas por grupo; el próximo curso la
cosa aumenta: el ÏFP PolHécnico,
que mantuvo un conflicto el curso
pasado, ve como se inicia el próximo sin soluciones. Estamos seguros
de que no es un caso aislado; es hora
de que todos y todas los que tenemos un compromiso con la Escuela
Pública denunciemos y luchemos
por transformar una 'realidad que
convierte la Reforma en papel mojado. Desde aquí os invitamos para
que desde vuestros centros participéis con nosotros para transformar
esta realidad.

Si no fuera poco el ano de esfuerzo y lucha a que se ha sometido a
este colectivo por parte de la Administración y algunos sindicatos, ahora recibimos la noticia de que no se
piensa pagar el verano a quienes han
trabajado 165 días en el presente
curso escolar.
El STE-PV ha pedido una vez mas
una Mesa Sectorial para tratar esta
problemàtica, exigir el cobro del verano y avanzar hacia un compromiso de estabilidad para un colectivo
que garantiza el funcionamiento del
Sistema Educativo.

ACCIONS URGENTS
ESCRIU UNA CARTA,
SALVA UNA VIDA

Amnistia Internacional. Colòmbia: Temor de tortures i desaparició
dels sindicalistes Rodrigo Navarro
Pinto, de 34 anys, i Roberto Valet
Fuentes , de 27, produïdes el 23 de
maig de 1991 al departament de
Santander.
Aquestes persones són membres
actius de la secció de Puerto Vilches
del Sindicat Nacional dels Treballadors de la Indústria Agropecuària
(SINTRAINAGO).
El dia de la seua desaparició, a la
zona es duïen a terme operacions militars i existeix el temor d'haver estat capturats per un escamot de
l'exèrcit. Aquesta detenció no ha estat reconeguda. Luis F. Vàzquez i
Óscar Munoz, detesos per patrulles
militars en situacions semblants,
aparegueren morts posteriorment,
tal i com investigà i denuncià A. I.
en el seu dia.

Envieu urgentment telegrames o
cartes mostrant la vostra preocupació per aquestes desaparicions i instant a l'apertura d'investigacions a:
Presidente de la República, César
Gavïria. Palacio de Nariflo. Bogotà.
D. E. Colombià. Embajada de Colombià. A/A de D. Pedró Gómez.
C/ Martínez Campos, 48. 28010
Madrid.
Dr. Gustavo Arrieta. Procurador
Oral. de la Nación. Procuraduría
Gral. Edificio Banco Ganadero.
Carrera 5, n.° 15-80. Bogotà, Colombià. .

UNA VEZ MAS: LAS AFINES
EN LAS EE MM

«EL CORONEL NO TÉ QUI
L'ESCRIGA. I ELS
INSUBMISSOS?»

Todos conocéis la larga tradición
de lucha por la desaparícíón de las
afines.
No pretendemos aquí hacer un resumen de este enfrentamiento, únicamente prever la problemàtica y
animaros a:
1. Que el primer claustro de curso valore como fundamental el tema
y se oponga fírmemente a la asígnación de estàs asignaturas.
2. Que en el primer claustro se soHcite a la Administración la necesaria ampliación de plantillas que impida la reiteración de esta pràctica.
Por otra parte, queremos recordar al profesorado que el STE-PV
pone a vuestra disposición nuestros
servícios jurídicos para toda aquella
persona que desee recurrir la asignación de estàs asignaturas afines en su
horario. En este sentido, es fundamental ponerse en contacto con el
sindícato nada mas saber la posible
asígnación de las mismas.

VOCABULARI ESPECIALMENT RECOMANAT

PER E.G.B.

«GRAN ENCICLOPÈDIA
VALENCIANA»
(10 VOLUMS)

Una obra d'especial interès i transcendència per
a tota la societat valenciana, amb la col·laboració
de més de 400 professionals de tots els camps
del saber: historiadors, metges, juristes, geòlegs,
(lingüistes, esportistes.
OFERTA ESPECIAL PRE-PUBLICACIÓ
Per a més informació: Telèfon (96) 172 45 87
Marià Piris. C/ Pintor Sorolla, 85. 46400 CULLERA
EN VALENCIÀ O TAMBÉ CASTELLÀ

DE VENDA EN LLIBRERIES

Gral. Oscar Botero. Ministerio de
Defensa. Avda. Eldorado-Carrera
52. Bogotà. (Envieu còpia a Cté. Solidaridad con Presos Políticos. A.A.
22803. Bogotà, Colombià).
Gràcies per la teua solidaritat!

Ací tens la relació i les adreces, esperem que molt provisionals, d'uns
joves que són a la pressó per l'únic
delicte d'oposar-se al Servei Militar
obligatori, i els seus succedanis, Í tenir el coratge de ser conseqüents. Escriu-los, compa. Anima'ls. Els pot
dir que esperes veure'ls prompte en
llibertat, amb la seua gent, al seu
lloc.
Gràcies!
València, 9-5-1991.
— Josep Insa, Enrique Blasco i
Hugo Vila. Centre penitenciari Valèncía-2. Mòdul 10. 46220 Picassent.
— Francisco Javier Batres. Centro penitenciario Sevilla-1. C/ Mariano Benlliure, 1. Célula 2. 41007
Sevilla.
— Antonio García Quesada. Prisión Central. S. Antón. 30290 Cartagena.
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Dintre el marc de la LOGSE i la Reforma Educativa que
va a implantar-se i des de la perspectiva de la reivindicació del
model d'escola públical, de qualitat, popular i valenciana, ens
trobem a les portes d'un debat sobre l'horari i el calendari escolar per fer-los més racionals. Debat que ha d'implicar a tota
la comunitat educativa i que, sens dubte, per les seues implicacions ens portarà a abordar molts altres aspectes d'avanç en
la millora de la qualitat de l'ensenyament al nostre País. Per
això, cal partir d'una visió global del temps escolar, per tal de
distribuir els temps lectius i els de descans dins la jornada i al
llarg del curs.
L'horari Í el calendari actualment vigents vénen de prou
anys enrere; els suficients perquè els hàbits laborals i els costums hagen canviat prou, especialment a les darreres dècades,
amb l'evolució de la societat actual, que restringeix les possibilitats de contacte entre els xiquets, donada la reducció de
l'espai de trobada en les ciutats, el creixent accés de la dona
al món laboral, la pèrdua del valor educatiu de la família, la
vertiginosa arribada de noves tecnologies, l'educació per a
l'oci, etc. Donat que l'horari i el calendari han de respondre
a les necessitats socials, és obvi que les noves necessitats demanen noves solucions.
Atès que és un tema que afecta el conjunt de la societat,
les administracions han d'actuar tenint en compte les circumstàncies i interessos de les parts implicades, mitjançant la
negociació.
Encara que el resultat ha d'ésser fruit d'aquesta negociació, hi ha alguns eixos pels quals, segons tots els indicis, ha
de discórrer aquest procés.

En primer lloc, sembla evident que poden i han de coexistir diverses alternatives d'horari en la mesura que s'adeqüen a
la realitat de cada zona.
Quant el calendari, sembla raonable no condicionar el repartiment de dies festius a l'evolució del calendari litúrgic i,
sense entrar en confrontacions des d'un punt de vista laic amb
els qui desitgen que siguen respectades les festes religioses més
assenyalades, es pot fer un calendari semblant al francès, que
contempla, a més a més dels mesos de juliol i agost, unes setmanes a la tardor (Tots Sants), les vacances de Nadal, una altra setmana pel febrer (Carnestoltes) i la Setmana Santa.
Un altre aspecte important de l'horari escolar és la necessitat que té el professorat de reduir el seu horari lectiu per poder tenir temps per desenvolupar aquelles activitats de formació, preparació i coordinació que implica un ensenyament actiu. La incorporació progressiva d'especialistes afavorirà que
tot el professorat tinga més temps no lectiu, el qual ha d'ésser
ben estructurat i recollit a la programació del centre i serà valorat igualment com les altres variables de la memòria de fi de
curs per treure'n conclusions operatives.
Per abordar la problemàtica que té avui l'ensenyament entenem que les vies de millora passen per fer front comú de tots
els sectors de la comunitat educativa, fugint dels enfrontaments estèrils i de base corporativista, en la línia d'anar superant la separació o enfrontament. En aquest sentit és important ressaltar l'altíssim grau de consens alcançat per tots els
sectors que composen el CEV en l'elaboració i aprovació de
la primera proposta sorgida al voltant de la racionalització del
calendari escolar per al curs 91-92. És una primera aproximació que deu considerar-se com a punt de partida.
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1.1. Proposta del Consell
Escolar Valencià per al
calendari escolar del
curs 91/92 (maig 1991)
El CEV està portant a terme
un estudi per proposar ia reestructuració profunda del calendari escolar per a la Comunitat
Valenciana, d'acord amb una
distribució racional dels períodes
lectius i els descansos.
Tenint com a referència els calendaris elaborats per la Direcció
General de Centres, el Grup Redactor de la Comissió de Calendari ha elaborat una proposta
per al curs 91-92. En dita proposta sols s'arrepleguen les modificacions presentades a algunes
de les disposicions marcades per
la Direcció General de Centres
en matèria de Calendari Escolar,
considerant implícitament la
conveniència i oportunitat de
mantindré la resta de les mateixes.
La proposta pren com a base
de distribució del temps lectiu els
trimestres, inclou dos períodes
de descans intertrimestrals de 4
dies (dissabte i diumenge inclosos) en els dos primers, situats
aproximadament a la meitat del
trimestre, després de sis setmanes lectives.
Després d'haver realitzat un
estudi comparat sobre calendaris
escolars de distintes comunitats i
països europeus, s'ha observat
que el corresponent a la CV presenta certa rigidesa, per la qual
cosa seria desitjable flexibilitzarlo. En aquest sentit, proposem
que els descansos intertrimestrals
es traslladen, en la mesura del
possible, i sempre que la seua
proximitat ho aconseíle, als dies
de festes locals que determine
l'Administració local.
La proposta de Calendari Escolar per al curs 91-92 presentada pel Grup Redactor comprèn
bàsicament els següents aspectes:
1. El curs acadèmic per als
centres docents d'Educació Fre*
escolar, Educació General Bàsica i Educació Especial hauria de
començar I'l de setembre del
1991 i finalitzar el 31 d'agost del
1992.
Per a la resta dels centres docents no universitaris el curs acadèmic començaria I'l d'octubre
del 1991 i finalitzaria el 30 de setembre del 1992.
2. EI professorat dels nivells
afectats per aquest calendari
hauria de realitzar activitats acadèmiques en els centres des del 2
de setembre del 1991 fins el 30 de
juny del 1992, llevat d'aquelles
activitats que pel seu caràcter
s'haurien de desenvolupar durant el mes de juliol.
Durant els mesos de setembre
i juny la jornada lectíva podria
desenvolupar-se al llarg del matí,
de 9.00 h. a 13.00 h.
3. Les classes haurien d'impartir-se, excepció feta dels dies
festius i vacances que s'indiquen
a continuació, en els períodes
següents:
a) Per a Educació Pre-escolar,
EGB i Educació Especial, de dilluns a divendres durant els dies
compresos entre el 16 de setembre del 1991 i el 19 de juny del
1992.
b) Per
a
la
resta
d'Ensenyaments, de dilluns a divendres durant els dies compresos entre I'l d'octubre del 1991 i
el 12 de juny del 1992.

4. Serien festius:
— 9 d'octubre, dimecres, Dia
de la Comunitat Valenciana.
— 1 de novembre, divendres,
Festivitat de Tots Sants.
— 6 de desembre, divendres,
Dia de la Constitució Espanyola.
— 19 de març, dijous, Festivitat de Sant Josep.
— 1 de maig, divendres, Festivitat del Treball.
5. A més a més de les vacances d'estiu, serien períodes vacacionals:
a) En Nadal, des del 23 de desembre del 1991 fins el 6 de gener del 1992, ambdós inclosos.
b) En Pasqua, des del 16 al 27
d'abril del 1992, ambdós inclosos.
6. Descansos intertrimestrals:
Constituirien dos períodes de
quatre dies consecutius cap a
meitat de cada trimestre, si bé
com es pot veure, dels dits dies,
sols un o dos, respectivament,
afecten a dies lectius.
a) Exclusivament per EGB. El
corresponent al primer trimestre
comprendria els dies:
— 31 d'octubre, dijous.
— 1 de novembre, divendres,
Tots Sants.
— 2 de novembre, dissabte.
— 3 de novembre, diumenge.
b) Per tots els ensenyaments
no universitaris, el descans que
correspondria al segon trimestre
comprendria els dies:
— 22 de febrer, dissabte.
— 23 de febrer, diumenge.
— 24 de febrer, dilluns.
— 25 de febrer, dimarts.
Seguiran vigents les facultats,
atorgades a les corporacions locals, per proposar un màxim de
tres dies festius, recollit en l'article cinquè de l'Ordre del 12 de
febrer del 1990.

2. UNA NOVA
DISTRIBUCIÓ DELS
RECURSOS PER A UN
NOU SISTEMA
EDUCATIU
2.1. Calendari escolar
Abans de parlar de la racionalització del calendari escolar bo
seria que recordàrem quina és la
proposta, segons el projecte de
Reial Decret pel qual s'ha d'aprovar el calendari d'aplicació
de la nova ordenació del Sistema
Educatiu amb caràcter generalitzat, perquè ha d'ésser un altre
element a tindré present a l'hora
del seu estudi.

A la vista d'aquest calendari
d'aplicació de la Reforma del
Sistema Educatiu es fa necessari
un estudi en dues vessants.
La primera serà la racionalització de l'actual calendari, amb
una vigència que oscil·larà entre
els 4 i els 8 anys (segons la implantació dels nous cicles i nivells).
La segona ha d'anar encaminada a l'estudi del calendari per
a quan el nou Sistema Educatiu
estiga totalment implantat o en
progressiva implantació.
Lògicament, el primer estudi
ens ha de servir per extraure conclusions que posteriorment podrem aplicar al segon.

2.1.1. Un calendari escolar
per a l'actual sistema

educatiu
Prenent com a base els trimestres naturals, caldria fer un descans intertrimestral, que seria al
voltant de la meitat del trimes-

CURS
ACADÈMIC IMPLANTACIÓ NOU S. E.

91-92
92-93
93-94
94-95
95-96

2on. cicle EI
ler. cicle Primària
2on. i 3er cicle Primària
ler. cicle ESO
Ser. curs ESO

96-97

4rt. curs ESO

97-98

ler. Batxillerat
FP específica de grau mig

98-99

2on. Batxillerat

DESAPARICIÓ DE L'ACTUAL

Educació Pre-escolar
ler. i 2on. EGB
3er., 4rt., 5é. i 6é. EGB.
7é. i 8é. EGB
ler. BUP
ler. FP de ler. grau
2on. BUP
2on. FP de ler. grau
3er. BUP
ler. FP. 2on. grau en règim
ensenyaments especialitzats.
Curs ensenyaments
complementaris accés de
ler. a 2on. grau de FP.
COU
2on. FP. 2on. grau en règim
ensenyaments especialitzats.
ler. FP. 2on. grau règim
general.

L'FP específica de grau superior s'implantarà progressivament al llarg
del calendari a què es refereix el Reial Decret. En tot cas, en l'any acadèmic 1999-2000 deixarà d'impartir-se el 3er. curs de l'FP de segon grau
en règim d'ensenyaments especialitzats i el 2on. d'FP de segon grau de
règim general.

tre, després d'unes 6 setmanes de
treball.
Uns criteris generals serien no
perdre dies lectius i racionalitzar
els períodes de treball-descans.
Inici de curs en Primària
— Per ai professorat: El primer dia laboral de setembre.
— Per a l'alumnat: El segon
dilluns de setembre.
Durant els primers dies de setembre el professorat faria les
tasques de claustre, reunions d'equips de cicle, de nivell, distribució de cursos i professorat, s'estudiarien les possibilitats de permanència d'alumnes en el curs
que fos més convenient, contactes amb els pares i mares, i es donarien les línies mestres del pla
de centre que s'ha d'elaborar i
concloure al llarg de tot el mes
de setembre.
Inici de curs en Secundària
— Per al professorat: El segon dilluns de setembre.
— Per a l'alumnat: El tercer
dilluns de setembre.
Durant la primera setmana
que no van els alumnes el professorat faria les tasques de claustre, reunions de seminaris/departaments, horaris, distribució
de professorat i cursos, contactes amb els pares ï mares, i es donarien les línies mestres del pla
de centre que s'elaboraria al llarg
del primer mes de curs.
Primer descans intertrimestral
— 5 dies entre finals d'octubre i principis de novembre,
fent-lo coincidir amb la festivitat
de Tots Sants i agafant un cap de
setmana.
La setmana d'abans d'aquest
descans intertrimestral es dedicaria a avaluar les tasques desenvolupades en aqueix període de
temps.
Primer descans trimestral
— Del 22 de desembre al 6 de
gener (ambdós inclosos).
La setmana d'abans d'aquest

descans trimestral es dedicaria a
avaluar les tasques desenvolupades en aqueix període de temps i
es revisaria com es du endavant
el pla de centre.
Segons descans intertrimestral
— 5 dies a mitjans de febrer,
que es podrien fer coincidir amb
les Carnestoltes.
Els dies d'abans es dedicarien
a avaluar les tasques desenvolupades des del darrer descans trimestral.
Segon descans trimestral
— De Dijous Sant a dilluns de
Sant Vicent (ambdós inclosos).
Els dies d'abans es dedicarien
a avaluar les tasques desenvolupades des del darrer descans;
també caldria revisar com es du
endavant el pla de centre.
Tercer descans intertrimestral
— 5 dies entre finals de maig
Í principis de juny, agafant un
cap de setmana.
En finalitzar aquest descans
intertrimestral acabaria el curs
normal per a Secundària; el de
Primària s'allargaria fins al penúltim divendres del mes de juny
amb l'alumnat.
Els dies abans d'aquest descans també s'hauria dedicat a fer
avaluacions.
En Primària, el professorat
durant l'última setmana de juny
es dedicaria a ficar les notes de
final de curs, parlar amb els pares Í les mares i confeccionar la
memòria de final de curs.
La matriculació de l'alumnat
per al curs següent ja s'ha fet al
llarg dels mesos de maig i juny.
En Secundària, en la darrera
sessió d'avaluació abans del tercer descans intertrimestral, la
junta d'avaluació haurà establert
quins alumnes hauran d'assistir
obligatòriament a les classes fins
l'últim dilluns de juny, que seran
de recuperació i que tractaran
dels conceptes bàsics que els seminaris/departaments hi hauran
fixat com a mínims per superar

Juny 91
l'assignatura. L'avaluació d'aquestes classes i aquests conceptes es farà a l'última setmana de
juny i equivaldrien als exàmens
de setembre, que desapareixerien.
El procés selectiu d'accés a la
funció pública per al professorat
mai no començaria abans del dia
1 de juliol, perquè ni el professorat interí que es presentés a
aquestes proves ni els membres
dels tribunals podrien realitzar
les tasques nomenades anteriorment.
S'hauria d'arbitrar una tanda
d'elecció de destinacions durant
la primera setmana de juliol per
al professorat que després del
concurs de trasllats ha quedat en
expectativa o provisional.
Com a juliol ja es sabria amb
quin alumnat es contaria en
EE MM per al curs següent, i les
secretaries dels instituts funcionen durant el mes de juliol, seria
aquest mes l'indicat per procedir
a la matriculació de dit alumnat
(del'l al 15 de juliol).
L'Administració durant la 3. a
setmana de juliol pot arbitrar les
noves places que necessitarà per
al curs següent, les quals podrà
oferir i cobrir pel professorat de
pràctiques Í el professorat interí
durant la primera setmana de setembre o la quarta de juliol.
Cal dir també que per a l'alumnat d'ensenyaments mitjans
que ja ha superat el curs a l'avaluació del mes de maig, els seminaris/departaments podran establir exercicis de desenvolupament que podran resoldre individualment, sense l'obligació d'assistir a classe, per facilitar les
classes a F altre grup que recupera, i que presentaran al professorat al final de juny perquè els
supervise. També es pot fer un
nou reagrupament de l'alumnat
segons els nivells aconseguits durant el curs, per dedicar-se'n a
recuperació o desenvolupament
de coneixements.
S'ha de valorar també l'avantatge que representa avançar els
exàmens de setembre al mes de
juny, perquè són una continuïtat
de la tasca desenvolupada durant
tot el curs. Les classes de recuperació del mes de juny permetrien
corregir deficiències de l'alumnat sota la guia del mateix professor o professora.
A més a més, durant el mes de
juliol l'alumnat ja sabria què és
el que hauria de fer al curs següent, sense les impaciències
d'última hora de setembre.
2.1.2. Interrogants al voltant

del calendari escolar
per al nou sistema
educatiu
En l'actualitat el calendari
d'EGB i d'EE MM no són
iguals. En el moment que vaja
implantant-se el nou sistema
educatiu és obvi que ha d'anar
adaptant-se el calendari escolar a
les noves etapes d'Educació Infantil, Primària, Secundària
Obligatòria i Secundària Post-Obligatòria (Batxillerat i Formació
Professional de 2on. grau), i és
al contemplar aquesta nova distribució on haurem d'anar aclarint incògnites. Veiem algunes:
— Seria convenient que totes
les etapes del nou Sistema Educatiu (llevat els mòduls de 2on.
grau d'FP per a la seua estructuració pròpia) tingueren el mateix

calendari o que continuaren
coexistint distints segons etapes?
— Quins avantatges hi hauria
en la unificació del calendari escolar per a totes les etapes?
— Quins avantatges hi hauria
en la diferenciació de calendaris
per alguna o algunes etapes?
— En cas d'unificació de calendaris en el nou sistema educatiu, cap a quin hauríem d'apropar-nos, cap al d'EGB o cap al
de Mitges? Per què?
— En cas d'optar-se per calendaris diferents:
• L'Educació Infantil i Primària haurien de tindré el mateix
calendari escolar? Per què?
• En cas que l'Educació Infantil i la Primària tingueren el
mateix calendari, podria ser vàlida la distribució que es fa per a
EGB al punt 2.1.1?
• Si no es considera la més
idònia la distribució que es fa al
punt 2.1.1, què caldria modificar?
• En cas d'optar-se per calendaris diferents per a Educació
Infantil i Primària, quines serien
les diferències a introduir en
cada etapa?
— EI Batxillerat hauria de tindré el mateix calendari que FEducació Primària? Per què?
• En cas d'optar-se per un calendari diferent per al Batxillerat, podria ser vàlida la distribució que es fa per a EE MM al
punt 2.1.1?
• Si no es considera la més
idònia la distribució que es fa al
punt 2.1.1, què caldria modificar?
— L'Educació Secundària
Obligatòria, quin calendari escolar hauria de tenir:
• EI mateix que l'Educació
Primària? Per què?
• El mateix que el Batxillerat?
Per què?
• Un diferenciat de tots dos
anteriors? Per què? Amb quines
diferències respecte al de Primària i al de Batxillerat?

2.2. Jornada escolar
2.2.1. Objectius generals

prioritaris a tenir en
compte en el debat
sobre jornada escolar
Donat que el tipus de jornada
no és un fi educatiu, sinó un mitjà, que pot beneficiar o no, a la
majoria de l'ensenyament, convé
determinar quins són els objectius a tenir en compte en el moment d'analitzar i valorar els distints aspectes que estan relacionats amb la jornada escolar.
Entre d'altres objectius, es poden destacar els següents:
— Millorar els aspectes de
planificació i coordinació del
professorat i d'aquest amb els
pares, i amb l'administració en el
centre.
— Superar l'actual situació de
fracàs escolar en el sistema educatiu valencià.
— Promoure la participació i
convivència democràtica, així
com l'autogestió dels centres.
— Potenciar l'escola com factor corrector de desigualtats socials.
— Millorar els serveis d'assessorament i recolzament a
l'ensenyament (equips psicopedagògics, professorat especialitzat, etcètera).
— Eixamplar i millorar serveis Í infrastructura complementària de qualitat (transport, menjadors, instal·lacions, centres de
recursos, etcètera), així com arribar a una oferta pública d'activitats d'oci i temps lliure per als
xiquets i xiquetes.
— Garantir una formació integral de l'alumnat, que comprenga un desenvolupament intel·lectual, afectiu, social i cultural. Possibilitar activitats extraescolars i complementàries
per la recuperació de les àrees
deficients.
— Adequar la formació educativa a la identitat i necessitats
de la realitat valenciana.

— Seleccionar continguts més
significatius, motivadors i realistes, que connecten l'escola i la
societat; dotant aqueixa dels mitjans suficients per afrontar les
transformacions socials i tecnològiques, proporcionant una
flexibilitat que garantesca la seua
adaptació amb un projecte de
futur.
— Posar els mitjans per afavorir l'autoformació de l'alumnat, fora de la situació reglada
escolar.
— Aconseguir una millora i
satisfacció de l'alumnat en la
seua qualitat de vida.
— Millorar la situació del
professorat, possibilitant-li una
major realització personal i professional.
— Promoure el perfeccionament i formació permanent del
professorat, preferentment dintre els plans de centre.

2.2.2. De què depèn que un
tipus de jornada siga
més adequat o
inadequat que un
altre?
La jornada es pot considerar
més adequada en la mesura que
possibilite la consecució dels objectius educatius anteriorment
assenyalats.
Açò pot dependre de les condicions específiques que es ressalten en una jornada front a altra, segons les circumstàncies de
cada comunitat educativa (sociològiques, econòmiques, contextuals, psicopedagògiques, culturals, climatològiques, d'infrastructura, etcètera).
Per tant, convé analitzar els
aspectes favorables i problemàtics que té cada tipus de jornada
en funció de les distintes variables pertinents, procurant suggerir condicions que possibiliten els
objectius educatius prioritaris,
prèviament enumerats. En qualsevol cas, s'ha d'evitar que qual-

sevol modalitat de jornalMRcolar exagere la dicotomia treballvida, en lloc de ser una interrelació harmoniosa d'ambdós.
En base a això, s'estima oportú considerar les següents variables:
a) Coordinació, organització i
perfeccionament del professorat.
b) Nivell sòcio-econòmic i sociocultural.
c) Edat i nivell educatiu.
d) Rendiment escolar i qualitat educativa.
e) Estructuració de tasques i
distribució de temps.
f) Menjador i transport.
g) Horaris, costums, convivència familiar i social.
h) Condicions geogràfiques i
climatològiques.
i) Infrastructura i responsabilitat administrativa de centres,
ajuntaments, etcètera, i activitats extraescolars i complementàries.
j) Cost econòmic addicional.

2.2.3. Jornada partida o
jornada única?
Durant els últims anys ens hem
interrogat sobre les relacions que
hi ha entre els objectius que defensem i els distints models de
jornada escolar possibles.
Els interrogants fonamentals
que ens plantegem són els següents:
— Hi ha una jornada escolar
ideal? Amb quin model de jornada s'assoleixen millor els nostres objectius? Pot afirmar-se
amb rigor que un tipus de jornada escolar presente més inconvenients que no altra?
— Qui Í com ha de decidir-se
la jornada escolar de cada comunitat?
— El debat sobre jornada escolar, quines deficiències del sistema educatiu deixa al descobert
i quines reivindicacions bàsiques
de qualitat de l'ensenyament
hem de plantejar?
2.2.3.1. Interrogants de la
jornada partida
— Afavoreix aquesta jornada
incloure en els centres activitats
extracurriculars?
— Les sessions de matí i vesprada, suplixen les activitats
complementàries Í d'oci necessàr
ríes en els centres?
— Es garanteix un òptim rendiment i aprofitament escolar en
la sessió de vesprada, després
d'esmorzar?
— Fatiga el doble desplaçament als centres, quan no hi ha
o no es pot utilitzar el menjador
escolar?
— S'adapta aquesta doble
sessió a tots els horaris laborals
dels pares?
— Per què es fa coincidir
l'horari del centre, del professorat i de l'alumnat? No estarem
front una visió d'escola guarderia o lloc d'aparcament de xiquets i xiquetes?
— Amb la jornada partida, es
garanteix el funcionament i
l'existència de menjadors escolars on es demanen?
— Afavoreix l'organització
de l'oci l'autoformació i les activitats lúdiques extraescolars de
l'alumnat?
— Sobrecàrrega a l'alumne?
— La jornada partida, és més
econòmica?
— Afavoreix l'organització
més racional del treball i la renovació del professorat?
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2.2.3.2. Interrogants de la
jornada única
— Provoca en els nivells inicials més cansament i, per tant,
major fracàs escolar?
— Hi ha menys rendiment escolar en jornada única?
— Disminueix el temps d'atenció i treball escolar?
— Disminueix la qualitat del
treball escolar?
— Es discrimina els sectors
mes desfavorits en les activitats
extraescolars pel fet de canviar
de jornada?
— Augmenten els riscs de delinqüència i desarrelament social
per tenir el temps lliure j u n t ?
— Perjudica la jornada contínua l'organització familiar?
— Desapareixen els menjadors escolars i altres serveis complementaris en la jornada continuada?

2.2.3.3. Algunes
consideracions al
respecte
— Cap organisme científic internacional, UNESCO, CEE, ha
manifestat baix cap aspecte que
un sistema de jornada escolar
siga millor que un altre.
— No existeix investigació
científica que aporte arguments
des de la psicologia, pedagogia o
sociologia per inclinar-se per un
model de jornada.
Les comunitats educatives, valorant les seues circumstàncies
concretes de jornada laboral dels
pares, organització de les matèries, distribució dels descansos,
disponibilitats de menjadors,
distàncies geogràfiques, són les
que poden i han d'elegir el model de jornada escolar més escaient per a la majoria. Aquestes
circumstàncies són molt diverses
i impedeixen la generalització
d'un model únic.
La implantació d'una jornada
qualsevol no pot fer-se per Reial
Decret, ni de forma simultània i
uniforme. Cada comunitat educativa, analitzant els seus pros i
contrcs, ha de tenir la suficient
autonomia per elegir la jornada
que considere més convenient,
garantint totes les condicions democràtiques en la presa de decisions dels tres sectors. No hi ha
solució transportable d'un centre
a un altre.
— Darrere del debat sobre la
jornada i l'organització escolar
entenem que estan ocültant-se els
temes següents:
Negativa de l'Administració
Autonòmica a afrontar una política de benestar social que incloga, entre altres coses, activitats i infrastructura d'oci i temps
lliure infantil i juvenil, així com
millores curriculars.
Temor de l'Administració a la
descentralització del sistema
educatiu i a la conquesta d'autonomia real de les comunitats
educatives.
En qualsevol tipus de jornada
aquestes mancances són molt
greus. Amb qualsevol tipus de
jornada s'ha d'organitzar i ofertar un servei públic que compense la desigualtat cultural que pateix gran part de la població escolar de l'escola pública.
— Sembla, doncs, evident que
el model de jornada és un aspecte important però secundari de
í'organit/ació escolar, sense relació directa amb el rendiment escolar de l'alumnat per si mateix.
Pel contrari, aquest debat su-

bratlla com a factors decisius
que ha de resoldre una adequada política educativa els següents:
— Gestió i democratització de
centres.
— Autonomia real de les comunitats.
— Òrgans paritaris de participació.
— Suficiència econòmica i capacitat de decisió.
— Millora de l'oferta educativa.
— Introducció de noves activitats i programes educatius.
— Renovació de metodologies i recursos didàctics.
— Programació d'activitats
d'oci Í temps lliure.
— Formació Í renovació del
professorat.
— Dret i obligació a realitzarla dintre l'horari laboral.
— Projectes col·lectius de renovació. Suport als MRPs.
— Implicació del professorat,
principal agent de canvi, en tot
el procés de la reforma educativa.
— Generalització dels serveis
educatius.
— Menjadors on se sol·liciten.
— Transport per les escoles
infantils.
— Extensió i coordinació de
serveis concurrents.
— Administratius en els centres.
— Augment de plantilles dels
centres.
— Perfeccionament generalitzat.
, ...
— Disminució de la ràtio.
— Atenció a l'alumnat amb
deficiències. • • '
— Diversitat de programes i
activitats.
— Disminució de l'horari lectiu del professorat.
— Dret del professorat a un
horari continu de treball sense
condicionar els drels de la resta
de sectors.
— Augment dels pressupostos
per funcionament dels centres.
Transferència de recursos als
ajuntaments. Perquè aquests puguen afrontar les demandes de
les comunitats educatives amb
criteris de preferència per els més
desafavorits.

2.3. Horari escolar
Sembla evident que la i
escolar de l'alumnat r*1 r c ~™r
què coincidir amb la jornada lu
boral del professorat. La coir-'dència d'ambdós col·lectius c^
més convenient des del punt de
vista econòmic, ja que no exigeix
increment de plantilla.
El punt de partida obligat per
abordar l'horari ha d'ésser la
nova configuració del sistema
educatiu que ha d'implantar la
LOGSE amb els nous nivells i
etapes i les diferents concrecions
tant curriculars com d'objectius,
que s'han de traduir en horaris
diferents per cadascú dels nivells
i etapes anteriorment citats.
Amb aquestes dues premisses
podem situar la jornada lectiva
de l'alumnat entre 20 hores setmanals en l'Educació Infantil i
les 30 en la Secundària. I l'horari de permanència en el centre del
professorat (que constituirà la
seua jornada laboral completa)
en 30 hores setmanals, de les
quals 15 seran lectives per al professorat d'Educació Infantil i Secundària Í 20 per al de Primària.

A tal efecte seran considerades
com a hores lectives el treball
amb els i les alumnes en laboratoris, biblioteques i tutories, definint el seu contingut perquè no
impliquen tasques que no siguen
treball docent. Per tant, les tutories seran computades a tots els
efectes dintre l'horari lectiu de
docència directa.
S'ha de contemplar, així mateix, la reducció de l'horari lectiu per a coordinació, formació
permanent, professorat major de
55 anys, període de lactància, activitats educatives permanents
fora del pla d'estudis (revista,
teatre...}, estudis, estat físic i
embaràs.
Aquest horari laboral del professorat, junt a un increment general de plantilla, ha de possibilitar, entre altres qüestions:
— Els departaments d'orientació i coordinació.
— La tasca tutorial i el contacte amb pares i mares.
— El seguiment individualitzat dels i les alumnes.
— L'atenció a la diversitat i la
flexibilitat dels grups.
— La formació permanent del
professorat.
— L'organització dels centres.
— Els serveis de biblioteca,
laboratoris, audiovisuals, etc.
— Funcions d'animació interna, social i institucional.
— Les agrupacions a l'escola
rural.
Un altre aspecte important a
considerar en una proposta global ha d'ésser l'agrupament de
l'alumnat. Donada la reducció
en l'actual taxa de natalitat, sembla raonable que les ràtíos alumnat/aula s'adeqüen a les que recomana la UNESCO per a cada
nivell educatiu:
0-1 anys: 5 alumnes/aula.
1-2 anys: 10 alumnes/aula.
2-3 anys: 14 alumnes/aula.
4-8 anys: 20 alumnes/aula.
8-16 anys: 25 alumnes/aula.
16-18 anys: 25 alumnes/aula.
En el cas de centres i/o aules
que atenguen alumnes amb necessitats d'atenció especial la relació d'alumnes/aula haurà de
reduir-se, així com en els casos
en què es donen agrupacions de
nivells a la mateixa aula.

2.3.2. Algunes altres
consideracions

Hores
llTl.
pro f.

— Eliminació de l'ús dels centres en doble torn diürn, impedint que la jornada continuada
servesca per eixamplar aquesta
doble utilització.

— S'ha de contemplar una suficient reducció d'hores lectives
per a tots els càrrecs directius.
En tot cas, la reducció no podrà
eliminar totalment l'horari lectiu.
— Computar en l'horari lectiu el temps de desplaçaments
per al professorat itinerant.
— Supressió d'impartició de
disciplines afins en EE MM sense desplaçaments obligatoris ni
merma de retribucions. Mentrestant, una comissió Sindicats-Universitat d e t e r m i n a r à quines
disciplines afins està preparat
per impartir el diferent professorat.

2.3.1. Una proposta
d'horari escolar
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l·lapiï

Ki'ilio

0-6

5-12
15-20

20

15

30

• Assistència individual
• Preparació treball
« Relacions amb pares i mares
• Organització
• Formació permanent
• Activitats complementàries

6-12

20-25

25

20

30

•
•
•
•
•
•
•
•

Impartició classes
Preparació treball
Seguiment individual
Coordinació pedagògica
dels equips
Tutories
Relacions amb famílies
Activitats complementàries
Activitats de formació permanent

- Manteniment dels torns
nocturns com a servei públic, fonamental per a una sèrie de
col·lectius (treballadors, majors
de 18 anys, persones amb problemes específics...) que no tenen
altra possibilitat d'escolarització. Fent dels nocturns un servei
de qualitat amb dotació de personal i pressupostària, incloure
recuperacions, etc.
STE-PV
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Serveis

Recursos

• Dormitori
• Menjador
« Ludotcca

• Mestres especialistes
• Pediatres
• Etc.

Laboratoris
Biblioteques
Menjadors
Esports
Ludoteques
Aules-taller

• Mestres
• Monitors
• Especialistes

12-16

25

27-29

15

30

• Les de l'anterior etapa més
orientació acadèmica i professional

• Els de l'anterior
etapa més Sales
d'Informàtica

• Hlsde l'anterior
etapa

16-18

25

30

15

30

• Les de l'anterior etapa

• Els de l'anterior
etapa

* Els de l'anterior
etapa

