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Profesorado
interino

Es tiempo de
organizarse

NO H EM SIGNAT
El Consell Nacional de l'STE-PV
decidí no signar l'Acord sobre un
Sistema Retributiu Nou que havia
estat negociant-se els darrers mesos.

No us penseu
que la l l i b e r t a t siga només
una paraula. Es tan important
que, tot ben sospesat, s'equival amb la vida.

L'STE-PV va l'er un gran esforç per
tal que la valoració fóra àmplia i va
convocar una gran quantitat
d'assemblees comarcals, de localitat i
de centre. Cal destacar que vam ser
l'únic sindicat que va fer una edició
completa del text de l'Acord, així
com una primera valoració on
s'analitzaven els aspectes positius i
negatius del document. Aquesta
edició es va enviar a tots els centres
del País. Ni la mateixa Conselleria,
amb molt més poder i capacitat, va
garantir que el document fóra
conegut per tothom. 1 això que cl
document, per raons òbvies, era més
seu que nostre.

\
Tras un ano en que lodo un coIccíivo ha sufrido las consecucncias
de unos acuerdos prcsuntamcnte basados en el pragmatisme, nos entïentamos a una situación confusa
que ni los tribunalcs, ni la pròpia
Administración, ni, por supuesto,
los firmantes son capaces de aelarar.
Estamos hablando del concurso-opo.sición para cl aeceso a la Función
Pública Docente.
Nadie ticnc claro si se rcspelarà la
convocatòria de los aíios 92 y 93 en
los mísinos termines que la del 91,
que especialidadcs seran convocadas, cuàl serà la oferia de cnipleo
publico y ni tan siquiera si los lemaríos se modificaran o no. Lo iriste
c.s que existe un colectivo formado
por nombres y mujeres que se sicnicn abandonades y sujctos a la crítica fàcil de quienes solo tienen una
visión parcial y superficial de la problemàtica del profesorado interino.
l,a situación parte de los acuerdos
firmados en el 90 y 91. En ellos se
lïagmentaba al eolcctivo, se limitaba la cstabilidad de algunos y se
comprometia la de todos, se olvidaban las condiciones laborales y no se
garanti/aba el acceso de nadie, generando la inseguridad de que ahora disfrutamos.
En estos momenlos, sin ocultar
las dificultades, nuestros objetivos
dcben estar claros: consolidar los
avances conscguidos, clarificar el futuro, igualar las condiciones laborales con ei funcionariado y garanti/ar
la cstabilidad para todas y todos los
interines.
En las próximas scmanas se habran de aciarar algunas incertidumbrcs. Sin duda es necesario, mas que
nunca, organizarse para dar una respuesta adccuada; nuestra única
arma es cl compromiso unitario y
solidario del conjunto del colectivo.
HI STE-PV convocarà asambleas en
todas las comarcas del P V. Es necesaria tu presencia.

La majoria de les assemblees van
valorar els avanços en el document,
però també van valorar que hi havia
aspectes que la nostra concepció
sobre l'Escola Pública ens impedia
acceptar. La valoració del Consell
Nacional es publica també en aquest
número.

PRESENTACIÓ DEL SR.
CONSELLER AL CONSELL
ESCOLAR VALENCIÀ
El proppassat dia H de gener es
presentà el conseller de C u l t u r a .
E^dueació i Ciència. Andreu I ,ópc/,
al Consell Fscolar Valencià.
Tractà dos tenies que, per la
seua importància i actualitat, volern ressenyar:
— l.a v o l u n t a t de la Conselleria que l'oferta de formació puga
arribar a tot el professorat dels
centres sostinguts amb fons públics, així com arribar a acords de
col·laboració amb centres privats
que pcrmeta la seua participació en
activitats de formació.
— HI MAPA ESCOLAR que
apareixerà al mes de febrer. El

conseller avançava que no seria
quelcom tancat, sinó una proposta
dinàmica susceptible de variacions
constants. E! retard en la seua aparició, sempre segons cl senyor conseller, s'ha degut a la complexitat
de les variables que han intervingut en l'elaboració (estudis de població de cada zona, previsions
d'escolarització per edats, edificis
escolars, et c.).
Per part de l'STE-PV, a més a
més de felicitar-lo pel seu nomenam e n t , tant a ell com al seu equip.
ü vàrem recordar la gran conflictivitat en l'inici de curs, tant en pública com en privada, perquè estu-

dio Ics mesures necessàries per evitar que es torne a produir.
D'altres temes que l'STE-PV li
plantejà van ser:
- L'homologació salarial al
País Valencià, e n t r e els i les doccnis de l'ensenyament públic i
privat.
- l.a problemàtica del professorat interí i les conseqüències del
sistema de selecció per accedir a la
l'unció pública.
— Les possibles conseqüències
de l'acord sobre sistema retributiu
i formació del professorat, segons
siga el seu desenvolupament. Etcètera.

Ultima
hora
A la pàgina 7 informem del recurs
de reposició que l'STE-PV ha interposat davant l'Ordre de Concurs de
Trasllats d'HCíH, pel fet que no s'acceptaven les habilitacions no presentades anteriorment, tal i com reconeixien les disposicions de l'any 89.
N o t í c i e s encara no c o n f i r m a d e s
apunten a la possibilitat d'estimar el
recurs presentat i per tant a l'obertura d'un nou termini de sol·licituds
per a concursar i corregir aquesta
situació.
El professorat interessat posseuvos en contacte amb nosaltres.
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Organización de Mujeres de la
Confederación STEs

Ante el Dia
Escolar de la No
Violència y la Paz
No es nuava la violència.
Como mujeres dedicadas a la
educación, lambién sabemos que
no es nueva la violència contra las
nntjeres, es evidente que ha existido untes de ahoru,
EI número de denuncias presentadas en Espaha supera las sieíe
mil en el pasado ano.
Son las agresiones Jïsicas y la
violación las que constituyen la expresión mas cruel; si n embargo, las
mujeres sufrimos coiidianamente
la violència física y/o morat en la
família, en el trabajo, en la calle,
a través de los medios de conntnicación..., y aunque muchas veces
se (rata de una «violència emnascarada», no pasa inadvertida para
las personas que luchan desde hace
anos por un orden social nuevo.
Nuestro país, hace aproximudamente qiiince anos que sa/ió de un
pen'odo de ta historia que asignó a
la mujer e! papel de «reproductor
de espècie», sublimando los valores de madre y esposa. En el íiempo transcurrido se han prodiiddo
cambios politicos y sociales, però
aún no se ha borrado el peso que
durante tanlo tiempo ha relegada
al genero femenina a ser el gran
ausente de loda íransfnrmación, y
permitiendo que miles de mujeres
no hayan podido salir de sus infiernos privados. Esla sïtitación no es
ajena a la escuela.
La situación de discriminación
se consolida mediante las leyes que
la justícia aplica. En ocasiones el
mal radica en la misma tey; en
olras, el nia! radica en quienes la
aplican. Exislen —desgraciadamente— ejemplos que revelan ambos casos: condena a profesíonales
de la medicina por practicar abortos, absoluciones a violadores con
argumentos tan vejatorïos para las
demandaníes como: solo se resisíió de forma verbal a los requerirnïentos del agresor, o es difícil que
fa denunciants despíerte enos instintos (el juez Calderón, autor de
esla «perla», ha sido expedientado
por el Consejo General del Poder
Judicial). En Espaiïa aumenta ei
desempleo por la incorporacíón de
las mujeres al mercado de trabajo
(ministro de Trabajo, Martínez
N oval).
Las manifestaciones de opresión
se dan de múltiples formas, y hay
que enfrentarse, luchar y denunciar cada una de ellas: denigración;
acoso sexual; prepotència; prostitución; el trabajo c/andestíno; la
xenofòbia, que parece haberse hecho protagonista de lamentables
hístorias que sufren las inmigraníes en su triple marginación, marcadas por la violència legal de la
Ley de Extranjería. No olvidcmos
que siempre que las libertades se
recortan son los seciores menosfavorecidos los que sufren esas repercusiones; por ello, lumentamos la
fiprobación en e! Parlamento de la
Ley de Seguridad Ciudadana.
Nucstra organización, integrada en
ta Comisión de Mujeres para la
Defensa de las Libertades Públícas
junto con oíras cincuenta asociaciones de mujeres, se suma a los
miles de personas que creen que los
problemas no se solitcionan vulnerando los derechos conquistados.
Recientemente hemos podido
comprobar que son un buen número de mujeres las que han comenzado a dar respuesías a los agreso-

res medianíe la denuncia, y eslo ha
obtigado a que la Comisión Europea esté elaborando un cód'tgo de
conducta que acabe con el acoso
sexual en el trabajo, acompanado
de recomendaciones para ser aplicudo en los doce par'ses de la CE;
esperamos a conocer esle documento en su totalidad para dar una
opinión clara al respecto; sin embargo, la experiència de las medidas gubernamentules que se limilan a recomendar nos demuestran
(/ne «parchean» situaciones que
quiebrun el principio de igualdad;
quizd, desde las instiíuciones olvidan un aspecto clave: aquel que
ciiestiona la medida del «nombre»
como modelo de ser humana ideal.
Como trabajadores de la ensenanza, creemos que para la construcción de una soc'tedad con otros
valores, uno de los pi/ares mas sóüdos ha de ser la Educación. Tenemos una gran tarea por delante, y
porque nada cambia por sí solo, de
nosoiras depende formular propuestas, que aunque difícilment?
sean compatibles con cl esíablishmenl, aunque no sean aceptadas
mayoritariameníe, aunque sean
muchas las mujeres que no se autodefinan comofeministus, a pesar
de (odos los «aunque», debemos
exiender la conciencia de nuestra
discriminación al resto de docentes, tratando de llegar a la superación de los estereotipos sexisías; incidir en los centros, atendiendo e
implicando al profesorado en la
verdadera Coeducación; incorporctndonos en los órganos de decisión en nuestros lugares de trabajo
con acíitudes que disten de la prepotència y la agresividad; liacer
que nuestras organizaciones escolares no continuen estando «patriarcalmente jerurquizadas»...
Tantas acíuaciones en todos los
úmbitos nos quedan por hacer que
no va ser fàcil ni pronto, però si somos muchas no caeremos en el desanimo ni nos eslancaremos en el
pesimismo.
Debemos avanzar hacia nuevas
elapas integradoras de los va/ores
positivos representativos de arnbos
generós. Nos gustaria llevar a las
aulas mensajes innovadores exenlos de Violència, però pura erracficar (oda manifesíación violenta
hace falta superar la injustícia.
Reflexionemos junto con nuestros alumnos y atumnas y «enganchémonos» para avanzar hacia un
mundo que aciare respuesías a los
problemas que hoy lenemos sin
reso/ver.
Solo a través del trabajo conjunto y continuo lleguremos a la erradicación en e! culendario de unafecha que tiene como triste misión
recordar que existe la violència.
30 de enero: Dia Escolar de la
No Violència y la Paz.

El futur dels SPEs
Després de reiterades peticions
s'ha constituït una Mesa Negociadora per tal d'abordar la situació i problemàtica dels serveis, així com !a
scua transició dins cl marc de la
LOGSE.
Fins ara han estal dues les reunions amb la Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa.
Aquesta ha presentat un projecte sobre l'estructura dels recursos d'atenc i ó e d u c a t i v a , psícopedagògica,
orientació educativa i professional.
La proposta es concreta bàsicament
en els següents aspectes:
a) Una doble estructura dels serveis; estarien, d'una banda, els SPEs
de sector Í, d'altra, el professorat especialista de Psicologia í Pedagogia.
b) Els SPEs de sector estarien
eomposals per: professorat especialista en psicopeclagogia, tècnics de
treball social i professorat especialista en audició i llenguatge.
Els primers intervindrien en els
centres d'educació infantil, primària
i educació especial. Els últims en tots
els nivells, inclosos els de secundària, encara que de forma esporàdica.
c) Encara que hi hauria una doble xarxa, tots els recursos estarien
coordinats.
d) El professoral especialista en
psicopedagogia seria del cos de mestres i la seua provisió seria similar a
l'aclual. Respecte al professorat de
Psicologia Í Pedagogia, tindrien provisió ordinària, igual que la resta del
p r o f e s s o r a ! del cos al qual
pertanyen.
c) No es fa referència als actuals
t r e b a l l a d o r s i t r e b a l l a d o r e s dels
SPEs: logopedes, tècnics de treball
social, psicòlegs, pedagogs...

SINDICAL
Davant d'aquesta proposta,
l'STE-PV ha elaborat un document

propi on es fixa la postura respecte
l'estruclura dels SPEs, la fornia de
provisió dels llocs de treball i la integració dels actuals equips a!s nous
serveis. Les aportacions dissenyades
després d'un procés assembleari les
podríem concretar en:
— La creació d'uns nous serveis
psicopedagògics escolars, que integren els actuals. Aquestos s'organitzaran en equips de zona i de centre,
que intervindran als centres d'Educació I n f a n t i l , Primària, Especial i
Secundària.
— La composició seria:

• Professorat especialitzat en psicologia Í pedagogia.
• Mestres especialistes en audició
i llenguatge.
• Tècnics de treball social.
• Altres professionals.
— La p r o v i s i ó estarà d'acord
amb allò disposat en les diferents
normatives que regulen aquesta als
diferents cossos.
— Els actuals equips quedaran
adscrits als seus respectius SPEs i/o
llocs de Ireball. Els aciuals professors especialistes en psicologia i pedagogia es reclassi ficaran com a funcionaris del grup A.
— S'hauran de garantir els procediments necessaris per a garantir
l'adequada coordinació entre els recursos.
— La concreció d'un calendari de
negociació dels següents lemes: condicions laborals de tots els treballadors i treballadores dels SPEs, Ics
funcions dels diferents professionals, les instruccions de funcionament dels equips, l'estructura Í funcions dels departaments d'orientació
als centres de secundària, el futur
dels gabinets psicopedagògics m u n i cipals dins el marc de la LOGSE, i
la problemàtica de la doble xarxa
que existeix en l'actualitat, i donar
així una resposta a les demandes dels

Juntes de Personal Docent: Un
marc unitari d'acció sindical
Ees Junk-s de Personal són òrgans
sindicals que, a banda de donar a la
llum moltes resolucions, fan una (asta organit/ativa interna important Í
realitzen gestions en els seus respectius SS TT que beneficien els treball a d o r s i t r e b a l l a d o r e s de
l'ensenyament. Ací reproduïm un
extracte d'aquelles resolucions més
significatives que s'han treballat.
Alacant. Resolucions aprovades
sobre: «la història interminable» de
les baixes sense cobrir, la creació
d ' u n a comissió conjunta SindicatsConsclleria per a l'estudi de les condicions laborals del professorat especialista d'Audició i Llenguatge
d'S P E.
Els brots de xenofòbia i racisme
de la nostra societat. El dret a la
concurrència del concurs de trasllats
d'EGB. Els successos ocorreguts el
21-N en la manifestació que realitzaren els alumnes de l'institut Cabo
Hucrlas. Una sol·licitud que porta
fent-se al llarg de deu anys, una aula
d'EE al Virgen Pobre de Xaló. La situació del professoral dels l'SPEs, i
sobre les discriminacions dels interins i interines pe! que fa a la baixa
maiernal i l'excedència per maternitat i/o paternitat.
Castelló. La Junta de Castelló ha
denunciat la inexistència de suficients places escolars en E. Secundària a la ciutat de Castelló. Per altra
banda, el Ple va resoldre per unanimitat fer una petició al director de
Regim Econòmic i de Personal,
sol·licitant un llistat de funcionaris
docents en comissió de serveis del
curs 1991/92. També han denunciat
el retard en el reconeixement dels
triennis.
València. La Junta de València ha
aprovat diverses resolucions: sobre

p r o b l e m e s d ' a d s c r i p c i ó , sobre
terrenys edificables de la ciutat de
València que l'Ajuntament no vol
cedir per a construccions escolars,
sobre transparència en les comissions de Personal, sobre substitucions no cobertes, sobre la situació

treballadors i treballadores municipals...
El document de l^STE-PV va ser
presentat a la segona reunió i va tindré el suport de la resta d'organitzacions sindicals. Davant aquesta unanimitat sindical, la Direcció General
es va comprometre a estudiar-la i
donar una resposta dins cl marc de
la Mesa Sectorial d'Educació tant
als punts ja discutits corn a la concreció del calendari dels temes a
negociar.
Per a garantir que l'Administració accepte les propostes del conjunt
de treballadores i treballadors caldrà
fer un seguiment de les negociacions, que no es podran retardar
moll. Si això passarà, caldria donar
una resposta ben contundent per
part del col·lectiu. La proposta concreta que us fem és acotar un termini, passat cl qual us proposaríem
una concentració del sector.
D'altra banda, també us fem una
crida a la participació. L'STE-PV
convocarà mentre duré la negociació
reunions quinzenals per a fer cl seguiment i elaborar les propostes pròpies del sindicat.

ALTRES ASPECTES
Interessa remarcar:
1. En el concurs de trasllats de
Secundària es possibilita la participació per l'especialitat de Psicologia
i Pedagogia. Però en aquest moment
no està clar si eixiran vacants o no.
2. La situació dels Gabinets Psicopedagògics Municipals davant la
nova situació dels SPEs. Caldrà que
dins d'aquesta negociació elaborem
una Taula Reivindicativa i la portem
a la Mesa Negociadora.
3. La funeionarització del personal laboral s'ha de fer comptant
amb aqucsl í no a Ics seucs esquenes, Í garantir en lots els casos les
seues actuals condicions laborals, i
no cmpitjorant-Ies.
de les escoles rurals, sobre l'absència d'espais lliures en el CP Almazaf
d'Aimussafes, sobre l'estat ruinós
del pavelló antic del CP Vila Í Honor de Corbera, sobre el retall pressupostari de l'ensenyament en valencià, sobre mestres de taller j sobre
concurs de trasllats de Secundària.
Per altra banda, ha denunciat el
retard en el pagament de les beques
de menjador i sobre treball en precari.

V/

'°/es "Mare
AGENCIA DE VIAJES

CV - Mm -029 -V

Avda. Antic: Regne do València, 4
46005 VALENCIÀ (Espafia)

Telefono (96) 373 09 62
FAX 333 12 46 Tèlex 6 4 3 3 4

CARNAYALES DE VENECIÀ
Del 21 al 25 de febrero
PROGRAMA
21 FEBRERO. LUGAR I)E ORIGEN (etapa nocturna)
Salida desde sus lligares Je origen en etapa nocturna hacia la frontera
22 FEBRERO. VENECIÀ (UI)O DE JKSOLO)

Llegada y acomodación en el hotel. Resto del dia, líbrc. Alojamienlo.
23 y 24 FEBRERO. VENECIÀ (MDO DE JESOLO)

Estancia de estos días en régimcn de alojamiento y desayuno.
Días libres a su compleia disposición
25 í LBRERO VENECIÀ (Lll)O DE JESOLOH.UGAR DE ORIGEN

üesayuno, y tras el mismo, salida con las paradas en ruta necesarias
PRLCIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 25.000 PTAS.
EL l'RÜCÏO INCLL'YK:

• Autobús privació de l u j o duranlc lodo el rccorrido, vídeo y butacas reclinables.
• tstancia cu régimen de alojamienlo y desayuno en hotel categoria *** en l.ido
de Jesolo.
• Traslados en autobús hoiel/embarcadero/hotel.

l'UNTOS l)lí SALIDA V IIORAIÍIOS:
A L I C A N T E . Plaza de los Luceros, 18.00 h.

V A L È N C I A . Nuevo Centro, 20.30 h.
CASÏELLÓN. Parador Magdalena, 21.30 h.

PRIMERA PLANA 13
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clos en términos cuanütativos, y
cuanto màs'ràpidos mejor, obsesionan. Però el sistema educativo es demasiaclo complejo para ser encorselado en estadísticas a corto plazo.

Valoración del Consell Nacional del STE-PV

NUEVO SISTEMA RETRIBUTIVO:

...No pasamos
del acuerdo

NO FIRMAMOS
Introducción
El Consell Nacional del STE-PV,
reunido en Xàbia el 14 de dicíembre,
decidió no firmar la propuesta de
acuerdo después de valorar globalmente el contenido del documento,
así como el proceso de negociación.
No es posible hacer la valoración
por separado.
Se trataba de un acuerdo importante, con demasiados temas a desarrollar. Nos hubiera gustado estar
entre las parles firmantes. Quizà habríamos estado entre ellas si la firma fuera el resultado de los temas
que realmenle se han negociado en
la Mesa Sectorial. Però la negociación venia marcada por algunos aspectos que se habían cerrado con la
firma de un acuerdo en Madrid, a finales del curso pasado, entre la Administración y algunos sindicatos.
Ese acuerdo y su posterior firma ha
mediatizado la postura de los sindicatos firmantes en Madrid y la de la
Administración.
La Confederación de STEs no firmo en Madrid, ya que no estaba de
acuerdo ni en la estructura salarial
ni en la manera de entender la formación vinculada a retribuciones.
Éste es un hecho que debió valorar
el MEC, el cual de manera irresponsable viene, desde hace algunos meses, marcando una línea de actuación para el conjunto del Estado, teniendo únicamente en cuenta la realidad social de su propio àmbito de
gestión (el territorio MEC). Esta actuación crea continuos problemas y
conflictividad, lo que ocasiona en algurios casos urgentes y necesarias
rectificaciones posteriores, como el
Concurso de Traslados de EGB,
A lo largo de este proceso hemos
negociado en la línea de exigir un reconocimíento social del trabajo docente, que había de contemplar entre las primeras medidas un buen
acuerdo retributivo, con unos aumcntos aplicables a todo el profesorado, ya que es de todo el profesorado, y no solamente de una parte,
de quien cabé esperar la ilusión y dedicación necesarias para afrontar la
educacíón que la sociedad demanda.
Al mismo tíempo, hemos propuesto a la Administración las líneas
bàsicas de un Plan de Formación del
Profesorado que tenia como ejes
fundamentales: la formación en el
propio centro dentro del horario laboral, con las sustituciones necesarias para hacer la formación teòrica
fuera del centro, y la flexibilización
de jornada que permita dedicar
tiempo a la reflexión sobre la pròpia
pràctica.
Hemos defendido síempre que
este lipo de formación tenia que ser
independiente del sistema retributivo y, por tanto, no vinculada a los
sexenios.
A lo largo de todo el proceso el
STE-PV ha acudido a la negociación
para conseguir que la oferta de la
Conselleria se aproximarà, cada vez
mas, a nuestras reivindicaciones. Y
podernos decir que el documento final refleja avances importantes respecto a la negociación de Madrid.
Però también hemos de decir que recoge otros aspectos que seran negativos para el profesorado y en definitiva para la Escuela Pública. Aspectos sobre los cuales ya se han escuchado voces discordantes entre los
que en los últimos meses han defendido unas virtualidades que empiezan a esfumarse.

Valoración del
documento
Nuevo sistema
retributivo
La propuesta relributiva de la
Conselleria es superior en 4.000 millones, aproximadamente, a la oferta econòmica de Madrid. Para el
profesorado supone un aumento de
4.000 pesetas en el tramo lineal (que
pasa de las 15.000 pesetas de Madrid
a las 19.000 pesetas en el PV), adernàs de otras modificaciones en los
tramos plurianuales.
Con este sistema, puede ser, una
parte del profesorado se sentirà incentivada, però otra es evídente que
no. A lo largo de las últimas semanas han sido muchos los companeros y companeras que cumpliràn en
el período de aplicación del acuerdo
el 5.° sexenio y a los que les quedan
mas de 15 ahos de docència, que han
hecho una pregunta: i,Con este sistema la Administración no contempla como necesaria la formación de
este colectivo? También otros colectivos, algunos de ellos mayoritarios
en su sector, como la Formación
Profesional o las promociones que
se han incorporado en los últimos
anos, formadas por gente que también tiene ilusión y energías para hacer su trabajo y quiere por tanto que
le sea reconocido, o los que opten a
la jubilación anticipada, no se ven
representades. Son buenos ejemplos
que este acuerdo, que necesita 30
anos para su desarrollo, en unos casos no contempla y en otros olvida.
Demasiado tiempo para un nuevo
sistema retributivo que tenia que
contemplar algú nas actuaciones urgeníes ante la proximidad de la reforma.

Acreditaciones
La vinculación de un aumento de
sueldo cada seis anos a la realïzación
de 100 créditos de formación no es
el mejor modelo para cambiar y renovar la pràctica docente. Esta motivación «externa», a base de cambiar dinero por créditos, puede provocar, en determinados contextos,
mas bien un mecanisme artificial de
búsqueda y compra de actividades
de formación, que no un verdadero
esfuerzo para reflexionar colectivamente desde el propio centro y llegar a propuestas renovadoras. La ya
constatable obsesión por obtener los
créditos puede ser que mejore los
currículums individuales, però no
necesariamente mejorarà la formación que la educación necesita.
No obstante, reconocemos- como
positivo que, entre las actividades
que se proponen para la obtención
de créditos, figuren aquellas que vienen realizando amplies sectores de
la ensenanza desde hace anos.

Formación del
profesorado
Este bloque no recoge el conjunto de condiciones de trabajo que garantizan una verdadera formación
permanente (como la reducción del
horario lectivo para todo el profesorado), però sí lo hace en un conjunto de medidas retvindicadas hasta
ahora.

La concreción de todas estàs medidas en un Plan de Formación del
Profesorado es la primera tarea que
hay que realizar y debe ser vigilada
de cerca, para que la realidad se
aproxime a las reivindicaciones.
Cuestiones como la financiación
de este Plan de Formación, coordinando las necesidades expresadas
por el profesorado y su desarrollo en
cada comarca, así como la garantia
de una oferta suficienle de formación, seran tareas importantes en los
próximos meses.

Principales
desacuerdos
Estructura de las
retribuciones
Nos hemos manifestada en desacuerdo con una estructura de sexenios que no reconoce la labor docente del conjunto del profesorado y
paga cantidades diferentes por un
mismo trabajo, profundizando la diferenciación salarial arüficialmente.
Hemos defendido la necesidad de incrementar las retribuciones de una
manera lineal como un primer paso
en el reconocimiento del trabajo docente, con independència de la antigiicdad o del lugar que se ocupa en
la estructura del sistema educativo.

Vinculación de las
retribuciones y la
formación
permanente
Entendemos la formación como
un derecho y un deber del profesorado y, por tanto, hemos defendido
un salario justo al tiempo que un

buen plan de formación que contemplarà el conjunto de las condiciones
(y no solo económicas) que posibilitaràn la realización de este plan.

A pesar de
todo...
Durante muchos ahos hemos defendido que es posible una negociación diferenciada en el PV, que no
tiene por què estar determinada por
los acuerdos de Madrid. Hoy, parcialmente, se ha demostrado de nuevo que esto es posible y que firmar
un documento anles del verano solo
hubiera conducido a copiar en todos
sus t é r m i n o s el documento del
MEC, tal y como se hizo en Andalucía, lo que hubiera supuesto una
pérdida importante para el profesorado del PV.
Es evidente que el STE-PV no representa a todo el profesorado. Però
también lo es el hecho de que una
parte importante de este, pensamos
que mayoritaria, coincide con nosotros al decir: ESTE ACUERDO NO
ES EL NUESTRO.
Es verdad que hay avances de los
cuales estamos satisfechos y que
también asumimos unitariamente
con el resto de sindicatos como nuestros. Però no podemos firmar el documento. Podriamos ignorar los aspectos negatives. Puede ser que ahora fuera beneficioso, però estaríamos enganando a todas aquellas y
aquellos que valoran nuestro sindicato como una opción fuertemente
comprometida con la Escuela Pública y con la sociedad. Vivimos momentos difícilcs. Las opciones individuales anulan a las colectivas. La
eficàcia inmediata quiere convertirse en única estratègia. Los resulta-

Es obvio que el acuerdo no concreta muchos aspectos y que serà necesario desarrollarlos. Por esta razón, la comisión de seguimiento, en
el marco de la mesa sectorial, es importante para garantizar que se
avanza en la línea trazada por las
reivindicaciorïes del profesorado. De
no ser así, una gran parte de los aspectos positives del documento se
convertirà irremediablemente en papel mojado.
Que nadie espere que el STE-PV
pierda el norte. La existència del
STE-PV no se justifica si no es en
función del compromiso por el cual
nació hace quince anos y que todavía mantenemos.
Però que tampoco espere nadie
que el STE-PV se olvide del acuerdo y que no firmar sirva para justificar nuevos ataques a la Escuela
Pública. Vamos a estar entre aquellos y aquellas que estén dispuestos
a defender los aspectos mas positives y el desarrollo adecuado. Y lo
haremos sin ambigüedades.
Sabemos muy bíen a quién representamos dentro del sistema educativo. Por eso, aceptar que este sector quede marginado en el desarrollo del acuerdo solo serviria para
crear innecesarias situaciones conPlictivas.
Es necesario que la tolalidad del
profesorado, al margen de las divergencias reales, se sienta representado y se vincule al desarrollo de los
aspectos positives del acuerdo,
como única garantia para hacer
avanzar la calidad de la enseftanza y
la mejora del sistema educativo, en
el marco del proyecto de reforma y
de la defensa de la Escola Pública
Valenciana.
Creemos, por lo tanto, y no únicamente porque es un derecho que
explícitamente reconoce la Ley, que
el STE-PV ha de estar presente en
todas las comisiones y grupos de trabajo que acometan la tarea de desarrollo y concreción del acuerdo.

Proposta sindical
unitària a Catalunya
Per tal de donar per tancada l'homologació retribuiiva del professorat públic no universitari de Catalunya i aplicar alhora el nou sistema retributiu doceni,
Ics organitzacions sindicals representades en la Mesa
Sectorial de Negociació fem unitàriament la següent
proposta:
— Octubre 1991. - Increment lineal, a tota la plantilla, de 10.000 pessetes mensuals.
— Octubre 1992. - Increment lineal, a tota la plantilla, de 12.000 pessetes mensuals.
— Octubre 1993. - Increment lineal, a tota la plantilla, de 5.000 pessetes mensuals. Aplicació d'un primer estadi o sexenni de 14.000 pessetes mensuals.
— Octubre 1994. - Increment lineal, a tota la plantilla, de 5.000 pessetes mensuals. Aplicació d'un segon
estadi o sexenni de 14.000 pessetes mensuals.
— Octubre 1995. - Increment lineal, a tota la piantilla, de 5.000 pessetes mensuals. Aplicació del tercer i
ú l t i m estadi o sexenni d'altres 14.000 pessetes mensuals.
En síntesi, la proposta significa;
a) Ampliar els terminis de l'homologació retributiva fins l'octubre de 1995.
b) Reduir el nombre d'estadis o sexennis a 3, linealitzant al primer Í eliminant el quart i cinquè.
c) Definir la mateixa quantitat econòmica als tres
estadis o sexennis proposats.
Barcelona, 16 de desembre de 1991.
CC 00 - USTEC - STEs - UGT - CSIF - ANPE

Galícia: 10.000
pessetes més
El Consello de la Xunta va donar per vàlid, el passat dia 23 de gener, l'acord sobre el Nou Sistema Re[ributiu, que només va signar l'ANPE. La resta dels
sindicats estan en contra i estudien mesures a prendre.
L'ANPE, que representa el 17% del professorat, va
arribar a un acord que en línies generals suposa un increment de 10.000 pessetes lineals sobre les 15.000 del
MEC (e:i total, 25.000 per a tothom), distribuïdes així:
2.000 pessetes més a gener del 92; 2.000, a gener
del 93; 2.000 a gener del 94, i 4.000 a gener del 95.
La part corresponent als sexennis no varia, però sí
que ho fa la data de cobrament, que és al mes següent
de complir-lo i no a l'octubre següent, com en la resta
de I 1 Estat.
Malgrat aquestes millores, cap dels altres sindicats
estan a favor de l'acord: uns perquè volem una linealitat major (el majoritari CIG i STEs), i d'altres (UGT,
CC OO i CSIF), perquè volen reduir el nombre i aplicació dels sexennis.

A MADRID, VALÈNCIA, CATALUNYA, GALÍCIA, CANÀRIES...

JA SABÍEM QUE LES ADMINISTRACIONS EREN DIFERENTS, PERÒ,
I ELS SINDICATS?, TAMBÉ SÓN DIFERENTS?, QUI HO EXPLICA?

La sentència 5.067, de 18 de juliol del 1991, Sala 3. a -Sccció 7.a del Coníeneiós-Adininisíraliu,
bunal Suprem avala el dret del professorat a impartir la docència en valencià.

Tri-

1. LA SENTÈNCIA
El Tribunal Suprem ha dictat una
sentència, revocant-ne una altra de
la Sala del Contenciós-Administratiu de l'Audiència Territorial de València, per la qual es desestima el recurs en el seu dia promogut pels pares d'un grup d'alumnes de l'IB,
Pere M. a Oris, de Benidorm, contra
les resolucions administratives dutes
a terme per a donar-los satisfacció
en la seua petició de rebre les classes
en castellà.
2. ELS ANTECEDENTS
Amb moíiu de l'aniversari de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià,
l'STE-PV va emetre un comunicat que es va repartir en l'acíe institucional
celebrat al Palau de la Música de València, i que per la significació de la
daía no volem deixar sense reproduir.

La Llei d'Ús i Ensenyament de!
Valencià ha estat la norma, marc que
ens ha permès d'impulsar
l'ensenyament en valencià. Però qui
més ús ha fet de la Llei hem sigut la
geni compromesa i no justament qui
tenia l'obligació de fer-ho: el Govern valencià. Ha estat gràcies a la
voluntat i compromís de molta gent,
pares, mares, professoral, que hem
tirat endavant. La LUEV és una
normativa legal que garanteix certs
usos del català en àmbits oficials,
com per exemple en l'ensenyament,
que ha estat un àmbit capdavanter
en la recuperació de la llengua.
La LUEV no és una llei de normalització lingüística; és una llei limitadora, ambigua i contradictòria,
però que ha estat l'instrument vàlid
i únic que ha fet'possible el fet
d'ensenyar en la nostra llengua a les
escoles del País Valencià.
L'acte celebrat al Palau de la Música va ser significatiu, perquè per
prunera vegada el Govern valencià
fa el que molta gent hem estat fent
durant molts anys, un gest públic a
favor de la llei. La llei l'hem de traure al carrer, exposar-la a debats
oberts a tots els sectors socials en
una campanya de sensibilització
col·lectiva.
EL NOSTRE SINDICAT
RECLAMA DE
L'ADMINISTRACIÓ UN MAJOR
ÚS DE LA LLEI D'ÚS

Hem de manifestar que el desple-

gament normatiu que s'ha fet de la
Llei és insuficient, en molls casos
contradictori i confús, perquè s'ha
anat improvisant en compte d'anar
planificant.
Hem d'exigir .el desplegament
màxim de les possibilitats d'actuació
contingudes en la LUEV, que sotucione problemes com els següents:
ensenyament del valencià a les zones
castellano-parlants, expansió de
l'ensenyament en valencià en primària i secundària als centres públics i
als centres privats, catalogació de
llocs de treball, normativa específica per a secundària, desplegament
de l'aplicació a l'àmbit universitari,
suport econòmic i de recursos per al
professorat ï els centres que fan
ensenyament en valencià, desaparició de tots els entrebancs legals a una
efectiva normalització del valencià
com a llengua vehicular de
l'ensenyament. Pla de normalització
lingüística als centres per afavorir
l'ús del valencià en la vida interna
dels centres, revisió Í avaluació del
pla de reciclatge per al professorat..,
L'STE-PV, des del seu compromís amb l'ampliació de
l'ensenyament en valencià Í l'extensió de l'ús social de la nostra llengua, donarà suport a les mesures que
ens facen avançar col·lectivament en
la solució dels problemes
assenyalats.

Com ja explicàvem a FALL-I-OLl núm. 67, abrii-maig de 1990, a
l'IB Pere M. a Orts i Bosch, de Benidorm, un grup de professorat impartia la seua docència en valencià,
tot salvant els entrebancs que posa
l'Administració i complint els requisits que s'estableixen a l'Ordre d'inici de curs. Un grup de pares d'alumnes, auspiciats per la dreta local, fa
l'impossible perquè aquesta tasca
normalitzadora se n'anara en orris,
mostrant la seua intransigència davant les solucions que el centre pro-

EL PROFESSORAT
DE VALENCIÀ
S'ORGANITZA
El professorat de valencià es va
reunir el passat divendres 24 de gener per a tractar la indefensió absoluta pel que fa al nom i contingut de
l'assignatura. El seminari de valencià de l'IBAD edità un llibre de
COU, amb el títol «Llengua Catalana COU», juntament amb l'anagrama de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència. Un diari publicà la portada d'aquest llibre i denuncià el fet d'ensenyar català als cenIres de secundària. La Conselleria
diu que el nom de l'assignatura és
valencià i la utilització de «llengua
catalana» és anti-estatutària, i declara que obrirà un expedient informatiu al professorat de l'IBAD. El professorat de valencià de secundària ha
elaborat un manifest per a reafirmar
la unitat lingüística del català i declarar públicament quin és el nom i
el contingut d'aquesta assignatura.

El professorat

El personal que durant més de 7
anys s'ha encarregat del reciclatge
del valencià per als docents no universitaris es troba ara mateix al
carrer, perquè la Conselleria d'Educació i la Universitat de València no
han sabut —o no han volgut— resoldre definitivament el problema de
la continuïtat i estabilitat laboral
d'aquest col·lectiu, que, com tots els
que estan treballant en cl camp de la
Normalització Lingüística, ho fan
en unes condicions precàries.
L'existència d'aquest col·lectiu estava regulada per un conveni que
anualment subscrivien la Conselleria
i la Universitat, pel qual Conselleria
es feia càrrec del cost econòmic dels

posava. Quan el Servei Territorial
d'Alacant dictà resolució, el 6 de
març de 1989, que en el seu moment
valoràrem com a valenta, el problema ja estava força enverinat: havien
transcorregut gairebé dos trimestres.
Aquesta resolució proposava l'escolarització de l'alumnat que volia rebre l'ensenyament en castellà en altres centres de la comarca.
Contra aquesta resolució els pares
interposaren recurs contenciós-administratiu, que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià admeté a tràmit (i que ara, segons el
Suprem, no hauria d'haver estat estimada), i revocà la resolució del director territorial d'Alacant, en sentència de 9 de març de 1990.
Contra aquesta sentència, la Generalitat Valenciana, abandonant la
passivitat que la caracteritza en temes lingüístics, va interposar recurs
d'apel·lació.
3. CONCLUSIÓ

El 18 de juliol de 1991, el Tribu-

Iniciativa conjunta de i'STE-PV, FeSEC i STEi
». ti
«

El Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), la Federació de Sindicats d'Ensenyanls de Catalunya (FeSEC) i el
Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament de les Illes (STEI) s'han
adreçat al conseller de Cultura, Educació i Ciència i al director general
de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana per a demanar-li que
resolga definitivament el problema de l'homologació de titulacions amb
la publicació de l'ordre corresponent, que ha estaf publicada en Català Í en Ics Illes, però que cl Govern Valencià no ha publicat.

Honorable Conseller:
Ens veiem en la necessita! de dirigir-nos a vostè per exposar-li
l'existència d'un problema que
afecta els llicenciats en filologia catalana i els mestres de català de les
ires CC AA —Illes,- Catalunya,
Paí's Valencià— que la tenen com
a llengua pròpia des dels mateixos
inicis dels respectius processos autonòmics.

cursos de reciclatge i la Universitat
era l'encarregada de l'organització i
la contractació del personal. La situació per a enguany sembla que
serà la mateixa, el conveni se signarà, però el personal que impartirà els
cursos no serà cl que ho ha estat fent
fins ara, sinó que ho faran funcionaris docents en actiu, amb la qual
cosa es col·laborarà amb l'augment
de l'atur, i es dilapidarà l'experiència a c u m u l a d a d u r a n t anys per
aquest col·lectiu, que ha estat durant
anys formant-se i ocupant aquests
llocs de treball en condicions permanentment denunciades per precàries.
Des de i'STE-PV volem subratllar
la contradicció que suposa l'obliga-

torietat de reciclatge per .a tot el professorat í la pro visi onalitat i precaríetat amb què l'Administració l'atén any rere any, cosa que impossibilita la seua ampliació i adaptació
a les necessitats que van apareixent.
L'STE-PV critica que el reciclatge de tot cl personal docent no universitari, s'haja vehículal a través de
convenis anuals i no mitjançant fórmules estables que permeteren la
seua especialització i avaluació, alhora que ho considera una mostra
més del zigzagueig que practica el
Govern valencià en matèria de política lingüística.
I a tot això, les classes sense començar.

nal Suprem, davant l'oficialitat de la
llengua pròpia en aquelles CC AA
que en tenen, determina que «tal circumstància obliga a que en els centres docents de la Comunitat haja de
programar-se l'ensenyament, per tal
d'ajustar l'ús d'aqueixes llengües
cooficials, programa, en què la natural limitació de mitjans personals
i humans fa lògicament inviable una
conjunció plena entre l'aspecte de
llibertat d'ús del castellà i el contingut prestacional de l'educació, que
permetera que, com ací pretenen elsrecurrents, cada alumne poguera tenir garantit, en tot moment i en cada
centre públic de la seua elecció, la recepció de l'ensenyament en l'idioma
oficial escollit».
Això vol dir que la Conselleria ha
d'arbitrar i planificar ja, en l'Ordre
que regula les instruccions d'inici de
curs, l'ús del valencià en els centres
de secundària, i acabar amb aqueixa
inseguretat en què es troben més
d'un miler de professores i professors que fan l'ensenyament en valencià.

A causa de la diferent denominació de les esmentades titulacions
a la nostra Comunitat Autònoma i
atès que els plans d'estudis de les
diferents universitats són coincidents, es f a imprescindible que les
Ires CC AA reconeguen mútuament les titulacions de llicencia! en
català i llicenciat en valencià.
Tenim constància de l'existència
d'un acord entre les tres CC AA
que va donar lloc a què tant la
Conselleria d'Educació i Cultura
de la CA de les Illes Balears com
el Departament d'Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya promulgassen sengles ordres de reconeixement de les titulacions de les
tres CC AA, tant a efectes acadèmics com de mobilitat del profes-

sorat (veure O. de la Conselleria
d'Educació Í Cultura de W de febrer de 1988 i O. de! Departament
d'Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya de 15 de febrer de
1988). És per això que considerem
inexplicable que la Conselleria que
vostè regenta encara no haja procedit u la corresponen! regulació
amb ei mateix rang, de la reciprocitat que li és reconeguda per les altres dues comunitats.
El buit creat per aquesta situació genera una sèrie de perjudicis
ü/s diferents titulats. Com, per
exemple el fet que el professorat titulat al País Valencià obté el reconeixement i la titulació en llengua
catalana tant a les Illes Balears
com al Principat de Catalunya, i
una persona titulada per les universitats de les comunitats abans esmentades no té reconegut el dret
d'exercir la docència de «.valencià», amb el consegüent retall dels
drets de mobilitat o contractació.
Urgim la publicació de ta corresponent Ordre de reconeixement de
la reciprocitat per part de la Institució que vostè representa.
València, 19 de novembre de
1991.
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f . En la LOGSE tots els funcionaris Mestres de Taller passen a formar part del nou cos de PROFESSORS TÈCNICS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL. La resta de cossos d'EE MM passen a formar part
del nou cos de Professorat de Secundària. L'STE-PV sol·licitàvem en la
LOCiSE un cos únic d'Ensenyanls,
amb igual titulació, llicenciatura.
Però, la LOGSE ha estat aprovada per majoria parlamentària i qualsevol intent de modificar aquesta situació mitjançant recursos és demagògica, si més no impossible.
2. En relació a la tasca a desenvolupar en el Nou Sistema Educatiu,
els Mestres de Taller s'ocuparan fonamentalment de la formació professional específica en els cicles de
grau mitjà i superior, que encara no
s ' h a n desenrotllat, conjuntament
amb la formació professional bàsica.
3. Pel que fa a l'ESO, la situació
dels Mestres de Taller ve regulada
pel Reial Decret L701/1991, de 29
de novembre, pel qual s'estableixen
les especialitats en el Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, i en
concret en les Disposicions Transitòries 1.1 i 1.2; en resum, es diu:
a) Que els professors tècnics de
Formació Professional no podran
OPTAR ni ADSCRIURE'S a l'ESPEC1ALITAT de Tecnologia, ja
que aquesta forma part de les atribuïdes específicament al Cos de Professors de Secundària, a no ser que
tinguen la titulació d'Enginyer Tècnic o Arquitecte Tècnic.
En aquest cas, tant ells com els
tecnòlegs que tinguen la titulació
d'Enginyer, Arquitecte, Doctor o
Llicenciat en Ciències Físiques, o en
Ciències Químiques o en Ciències, sí
podran adscriure's a aquesta especialitat de Tecnologia durant els
quatre primers anys de vigència del
Reial Decret, per a la qual cosa hauran de participar en el concurs de
trasllats ï t i n d r a n preferència a
aquestes places si tenen ja destinació
definitiva al centre que correspon la
vacant. Entre tots aquests assolirà la
placa qui compte amb més puntua• ció en el barem del concurs.
b) Ara bé, els Professors Tècnics
de Formació Professional que es determine podran DONAR CLASSE
en l'ÀREA DE TECNOLOGIA si
cap dels tecnòlegs i mestres de taller
amb titulació ho demana, i sempre
dins del propi cenlre; tanmateix, po-

Una vegada més, al voltant de la
i

•

d ran impartir altres MATÈRIES
OPTATIVES en l'Ensenyament Secundari Obligatori.
PLANTEJAMENT DE LA
CONFEDERACIÓ D'STEs 1 DE
L'STE-PV
A) Que els Professors Tècnics de
Formació Professional, a més de poder DONAR CLASSE en l'Àrea de
Tecnologia, puguen OPTAR i ADSC R I U R E ' S à aquestes places en
l'Ensenyament Secundari Obligatori.
B) Que les places a les quals puguen optar no isquen en el concurs
de trasllats com a vacants (com així
passarà amb les que estan ocupades
pels seus companys descrits en l'apartat 3.a).
C) Que l'Administració Educativa determine les assignatures optatives del 2n. curs del 2n. cicle de l'Ensenyament Secundari Obligatori,
destinades a aquest professorat.
D) Que hi haja consens en el desenvolupament de l'Article 23.2 de
la LOGSE sobre PorganiUació de
programes específics de garantia social —Mòduls I — , i clarificar què
ha de donar cada cos, així com les
condicions, per tal d'aconseguir un
ensenyament digne de taula repercussió social,
E) Que es negocie immediatament el Decret d'Especialitats propi
dels Mòduls de Grau Mitjà i Superior de la Formació Professional, on
ha de quedar clar quins mòduls Í matèries s'adjudiquen a cadascú, la
qual cosa suposa que hi haja una autèntica negociació sindical per a evi-

lar qualsevol repercussió negativa,
especialment els possibles desplaçaments.
F) Per altra part, els dissenys
curriculars nous de Formació Professional exigeixen ser negociades
per a permetre l'adequació del professorat amb PLANS DE FORMACIÓ que li permeten assolir la preparació exigida per la LOGSE.
G) Que les garanties verbals que
s'han donat als sindicats, sobre els
punts esmentats més amunt, es convertïsqucn en Reial Decret.
H) Que es negocie l'ESTABlLlTAT per a tots els interins que no
hagen aprovat les oposicions. Prçposem CURSOS DE FORMACIÓ,
absolutament necessaris per adquirir
la titulació adequada.
L'STE-PV no s'oposarà a cap via
jurídica que busque solucions a
qualsevol dels problemes de! Professorat Tècnic de Formació Professional.
No obstant això, tenim la certesa
que el camí sindical no està tancat:
resta per desenvolupar tot el Decret
d'Especialitats de la Formació Professional, i pel que fa a les reivindicacions citades més amunt, pensem
que p o d e n aconseguir-se en el
pròxim concurs de trasllats (en el
MEC no han eixit places de Tecnologia).
Cal, per tant, iniciar un debat autèntic en tots els centres, que lot el
professorat participe en el procés i
es busquen eixides negociades amb
l'Administració per tots els sindicats. Si la negociació no fóra fructífera, hauríem de plantejar-nos d'altres vies de solució.

Concurs de trasllats de
secundària 92
En primer lloc, cal reflexionar sobre les innovacions del concurs de
trasllats d'enguany respecte l'any
passat, ja que una de les aportacions
més denunciables que l'Administració proposa és la puntuació a la condició de catedràttc/a, que es manifesta en 10 punts, així com l'50 p.
per any d'antiguitat. Hauria d'haver-se resolt prèviament el problema
del concurs de trasllats dels catedràtics i catedràtiques.
Una altra aportació del concurs
92 és la puntuació que es dóna a la
permanència ininterrompuda al centre, que l'any passat era de 3'50
punts per any i ara ho és de 2 punts
els dos primers anys, 3 punts per al
3er. any, 4 punts al 4rt. i 5é anys i
5 punts al 6é any i posteriors.
Si bé és cert que, gràcies a la pressió sindical, l'Administració accedeix a donar puntuació al professorat que ha estat anys en expectativa
de destinació (1 punt per any), i així
no concursarien amb O punts, sinó

amb tota la puntuació del barem . tingut destinació definitiva en el curs
1991.
(antiguitat en el cos, mèrits, etc.).
També el professorat que concurse
— Negociació de vacants.
voluntàriament per primera vegada
— Regulació de la situació del
podrà optar entre la puntuació per
professoral desplaçat per supressió
anys de permanència al centre o per
de la seua plaça.
anys d'expectativa.
En definitiva, valorem molt negaPer altra part, t a m b é cal recordar
tivament la puntuació a la condició
les negociacions a Madrid de la plade catedràtic i catedràtica, i a càrrecs
taforma sindical conjunta formada
directius amb puntuació no consup e r la C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s ,
miblc. 1 la part de valoració positiCC 00 i FETE-UGT amb l'Admiva que fem ve donada per la puntuanistració. Aquesta plataforma sindició al professorat en expectativa de
cal ja va denunciar la injusta prodestinació i la destinació forçosa.
posta que l'Administració va realitUn altre tema és cl dels opositors
zar sobre el concurs de trasllats de
aprovats a l'any 91, que, com ja sasecundària perquè no satisfà les reibeu, no participen en aquesta convindicacions del professorat. Com a
vocatòria de concurs, i es convocarà
e x e m p l e s de les propostes que
una específica per a ells al voltant
aquests sindicats feren a l'Adminisdel
mes de març/abril. L'Administració podem assenyalar, entre d'altració lé por a que una sentència del
ires, les següents:
Tribunal Suprem provoque una re— Possibilitat de participació de
baremaciò d'aquest col·lectiu, i per
tot el professorat en aquest concurs
lant en cas de participar en un únic
general de trasllats, inclòs qui ha obconcurs caldria anul·lar-lo.

A l'ALL-1-OLI número 73, d'abril del 91, vàrem fer ja una anàlisi
d'aquest tema. Hora és d'avaluar
quin ha estat el procés fins ara.
L'Administració educativa —en
cl territori MEC— ha preferit que la
C o n f e d e r a c i ó d ' S T E s , UGT i
CC OO s'alçaren de la taula en les
negociacions sobre aquest tema
abans que es negociarà, prèviament
al barem/convocatòria, els efectes
que anava a tindré aquesta condició.
Al País Valencià l'Administració
tampoc ha volgut entrar a analitzar
i debatre Ics repercussions de la condició.
Al fil de la contradicció que es
manté en la LOGSE en suprimir cl
Cos de Catedràtics a l'apartat 1 de
l'addicional desena, i a l'apartat següent crear sense cap escrúpol «la
condición de catedràtico», no veiem
coherència en aquest tema: no hi ha
un estudi del perfil o funcions que
ha de desenvolupar el professorat
que accedisca a aquesta condició, ni
tampoc s'ha avaluat el treball dels
antics catedràtics... Per tant, si es
tractava d'eliminar el cos de catedràtics Í unificar-nos al professorat de
secundària, fora de tota lògica, s'ha
mantes aquesta «condició». És necessari conèixer les repercussions i
efectes que tindrà aquesta condició:
• Les retribucions que suposa
aquesta condició.
• Com afectarà a l'organització
del centre (caporalia o no de seminari i departament, preferència o no
en l'elecció tant de cicle o nivell com
d'horaris, grups Í torns).
• La resta d'informació sobre
condicions laborals, etcètera, de forma que el professorat conte amb informació plena que li permeta exercitar amb criteri i seguretat jurídica
l'opció de presentar-se o no a aquesla convocatòria i a les successives.
1 hem de ser clars per a poder entendre'ns: l'STE-PV fou contrari a
l'adquisició de la condició de cate-

drulic; no entenem com, si hi havia
acord sindical i parlamentari per eliminar el cos, es mantingué aquesta
condició. L'STE-PV i la Confederació d'STEs demanaven un mateix nivell de complement de destinació per
a tot el cos, el 26, i que desapareixerà aquesta «condició». A hores
d'ara, però, està ahí reflectida en la
Llei. I no serà l'STE-PV qui entrebanque l'accés de ningú a la mateixa.
Però sí estem en cl nostre dret
d'inicntar que linga col·lectivament
els m e n o r s e f e c t e s n e g a t i u s a
l'ensenyament secundari; plantegem .
que la condició de catedràtic i catedràtica linga exclusivament efectes
econòmics.
Per tot això, passarem als claustres el plec de reivindicacions que
adjuntem; és un objectiu per a nosaltres buscar el màxim consens del
professorat sobre aquest tema Í prèviament a conèixer qui és o no catedràtic o catedràtica. Us agraïm que
participeu al debat i, si us sembla
positiu, signeu el full i ens el feu arribar al sindicat.
València, 8 de gener del 1992.
El professorat sotasignant, davant la integració de cossos en secundària i la condició de catedràtic
Í catedràtica, exigeixen:
1. Que la condició de catedràtic
no comporte jerarquització en secundària.
2. Elecció democràtica entre tots
els membres de la caporalia de Seminari, Departament i Divisió.
3. Elecció de cicles t nivells, de
cursos, torns Í horaris atenent a criteris pedagògics i de major antiguitat en el cos o centre, i no al fet de
tindré la condició de catedràtic i
catedràtica.
4. Condicions laborals iguals per
a tot el professorat de secundària.
NOM

DNI

SIGNATURA

Llicència per maternitat o part.
Excedència per a l'atenció de fills

El formiguer judicial
l·ln aquest número volem recuperar la secció «KI formiguer judicial» i donar-li continuïtat periòdica amb l'objectiu d'informar sobre temes legals que freqüentment
originen moltes consultes. En el número 63 de I'A1X-I-OL1 encetàvem una camp;mya sobre substitucions i al mateix temps informàvem d'una forma resumida
sobre «llicències, permisos i substitucions». Ací anem a intentar desenvolupar-ho.
LLICÈNCIA PER PART O MATERNITAT
Base legal. Llei 3/1989. «BOE»
Llei 10/1985. «OOGV»
Decret 79/1991, del 13 de maig. «UOÍÍV»
PART

ADOPCIÓ

PERMÍS

16 setmanes
18 setmanes (múlliple)

8 setmanes (fill/a menor de 9
mesos)
6 setmanes (fill/a major de 9
mesos i menor de 5 anys)

DISTRIBUCIÓ

Opció de la interessada. Sempre
que sis setmanes siguen immediatament posteriors i de forma ininterrompuda.

Contades a partir de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció i de forma
ininterrompuda.

DRETS

La mare en tol cas.
En el cas que el pare i la mare
lín cas de mori de la mare, pol fer treballen, sols un d'cils pot
ús de les sis setmanes posteriors al exercir aquest dret.
part el pare.
En cas que ireballen el pare i la
marc, aquesta, en iniciar-se el període de descans per maternitat,
podrà optar perquè el parc gaudesca de fins a 4 de les darreres
setmanes, sempre que sigueu ininterrompudes.

KXCEDENCIA

PERMÍS

3 anys màxim.

DISTRIBUCIÓ

A partir de la data del naixement

DRETS

Quan la mare i el pare treballen, sols un d'ells pol exercir aquest
dret. Ei primer any, amb reserva de plaça. Els següents fills donaran un nou dret, el qual posarà fi al que es venia gaudint pel
fill anterior.
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Analogia retributiva
negocia res
Després de Ics darreres mobilitzacions realitzades al mes de novembre, ha
hagut vàries reunions entre cl Ministeri d'educació i els Sindicals, a les quals
el MEC tia contestat parcialment a les demandes que se li reien en la plataforma unitària sindical.
Finalment el MEC va acceptar donar una resposta per escrit com a document bàsic de negociació, resposta que va separar en dos blocs:
• Un primer bloc referint-se a
qüestions no retributives: plantilles,
formació, centres en crisi... Aquest
document el va entregar als Sindicats el 19 de desembre.
Un segon bloc que hauria d'haver
contestat a les qüestions retributives:
compliment de l'Acord d'Analogia
Retribuíiva i negociació de l'aplicació a l'ensenyament concertat del
nou sistema retributiu dels funcionaris docents.
Aquest segon document havia
d'entregar-ho en la reunió que va
tindré lloc el passat dia 9 de gener,
però no ho va fer i va argumentar
que li era impossible fins que no es
tancarà el Pacte sobre Financiament
de les CC AA, perquè un dels blocs
d'aquest Pacte és el dels Concerts
Educatius, Í per tant fins que el
MEC no tinguera clar si anava a seguir pressupostant el total dels Concerts o només els del seu àmbit territorial, Hisenda no podria fixar les
posicions econòmiques de la proposta ministerial.
EI MEC va proposar en aquell
moment iniciar negociacions sobre

la resta de temes Í no abordar la negociació retributiva fins que no estiguera en disposició real de fer-ho.
Això va ser rebutjat frontalment
per tots els Sindicats, que li vam exigir una resposta global a tots els temes de l'Acord.
Es va emplaçar al MEC a una
nova reunió per a donar resposta als
Sindicats per al 20 de gener, però
aquesta reunió no s'ha realitzat.
Davant d'aquesta situació, els
Sindicats hem plantejat un calendari de mobilització que es concreta
en:
Dia 4 de febrer: Posada'de pancartes als Cenlres.
Dia 5 de febrer: Enviament de
cartes dels claustres al MEC. Assemblea del sector.
Dia 6 de febrer: Concentració a
Conselleria.
Dies 19 i 20 de febrer: Vaga.
Dependrà del resultat d'aquestes
mobilitzacions la possibilitat de continuar-les, Í també del punt al qual
s'haja arribat en les negociacions del
Conveni a finals de febrer. Si no tinguérem en eixa data algun resultat o
perspectives positives en el Conveni,
les mobilitzacions es farien per les
dues reivindicacions alhora.

Ensenanza privada
y marco autonòmica

Una de las reivindicaciones históricas y mas sentidas por el profesorado de la ensenanza privada es la
de tener un marpo autonómico de
negocíación, tanto en los aspectos
laborales como en la planificación
del sistema educativo.
Hasta ahora siempre nos habíamos encontrado con el obstàculo de
que los módulos de concierto eran
fïjados por el MEC dentro de los
Presupuestos Generales del Estado y
posteriormenle se transferían a las
CC AA con competencias como
partidas finalistas, lo que quería decir que no podían variar los citados
módulos.
Pues bien, ahora ya no existe ese
impedimento. En las negociaciones
que venimos manteniendo con el
MEC sobre analogia retribuliva,
plantillas, formación, etc., el Ministerio ha comunicado que dentro del
«pacto de financiación autonòmica»
se incluyen los fondos presupuestarios destinades específicamente a

conciertos educativos denlro del llamado «bloque de financiación indeterminable»; esto quiere decir que
toda la capacïdad prcsupuestaria sobre conciertos educativos pasa a manos de la Generalitat.
El propio MEC nos propone el replantear los marços de negociación,
ya que ellos solo gestionaran los presupuestos del llamado territorio
MEC.
En la última reunión, el dia 24-1,
con la Conselleria el STE-PV planteó el tema y pidió un posicionamiento de la Administración sobre
la apertura de la mesa de negociación sobre los aspectos económicos
de la ensenanza concertada (homologación, plantillas, reducción de
jornada, etc.).
Al mismo tiempo, creernos que es
el momento oporluno para que las
patronales piensen en el convenio
autonómico, puesto que cl ultimo
obstàculo legal ya no existe, solo falla la voluntad política de afrontar su
responsabïlidad.
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Conven
Després de vàries convocatòries
dels Sindicats a les Patronals CECE
i EG per a constituir la Mesa de Negociació del IX Conveni General, el
passat dia 19 de desembre ens vam
reunir, però no es va constituir la
Mesa per no haver estat convocat el
Sindicat nacionalista gallec CIG
(Confederació Intersindical Gallega).
Aquesta situació, provocada perquè quan es va fer la convocatòria
encara no s'havien fet públics els resullais de les passades Eleccions Sindicals (el mateix dia 19 havia Sindicats que encara no els havien rebui),
va ser utilitzada per les Patronals per
a ajornar la constitució de la Mesa,
front a la posició sindical favorable
a constituir-la i que aquest Sindicat
fóra convocat a la primera reunió,
perquè hi havia suficient representativïtat per ambdues parts (100% de
les Patronals i més del 98% de la
part sindical).
Davant del bloqueig de la situació, es va ajornar fins el 13 de gener
i es va convocar totes les parts. En
la reunió del dia 13, a la qual ja van
assistir totes les parts, tampoc es va
constituir la Mesa a causa de l'enfrontament que van tindré CECE i
EG al voltant de la seua representativitat. Després d'una interrupció de
més d'una hora, les Patronals van
comunicar als Sindicats l'acord que
havien assolit: «acceptaven la representativitat que resultarà de les actes
d'afiliació que cada Patronal presentarà». Per a dur endavant aquest
acord demanaren suspendre la reunió i ajornar la constitució de la
•Mesa al dia 28 de gener.

Devolució
descomptes
de vaga
Davant les instruccions arribades
de Conselleria a alguns centres sobre
aquest tema, i la no arribada a d'altres, i la certa confusió creada a! respecte, volem aclarir un poc la «madeixa» que ha anat embolicant Conselleria.
Finalment, en reconèixer que l'origen de l'embolic havia estat responsabilitat seua, per la forma unilateral i errònia de fer els descomptes, Conselleria ha donat instruccions de fer les devolucions de la
part que ens havia descomptat de
més, sense que les empreses hagen de
modificar les seues nòmines. Aquesta devolució d'ofici la faran calculant centre per centre les quantitats,
raó per la qual és possible que Ics devolucions no es completen en la nòmina de gener i calga esperar en alguns, centres fins a la de febrer.

Qui arribarà primer?

A n a l i t z a n t aquesta situació,
veiem que una vegada més «mal comença la negociació», doncs des del
dia 3 de desembre, que va ser el primer intent per constituir legalment
la Mesa, fins ara, només hem sentit
excuses i retards per part de les Patronals, i aquesta història ja ens la
coneixem prou bé.
No entenem la postura de les Patronals, especialment en un any tan

delicat com és aquest, quan hem de
consolidar les condicions laborals
dels treballadors i treballadores, í
garantir l'ocupació del sector davant
l'aplicació de la LOGSE. Amb actituds dilatòries com les que han emprat fins ara només aconseguiran de
nou el conflicte i la confrontació,
més encara quan enguany, després
de molts anys/intents sense aconseguir-ho, hi ha una plataforma unitària de tots els Sindicats.

Centres en crisi
El passat dia 9 de gener els treballadors i treballadores de centres en
crisi van optar per alguna de les tres
vies que se'ls oferien entre les pactades en l'Acord de Centres en Crisi
d'aquest curs: recol·locació com professor de suport, indemnització, o
llista de recol·locació futura en vacants o com a interins. Es van recol·locar com a professors de suport
53 persones, altres 23 van optar per
la indemnització i 26 es van acollir a
la llista d'espera per a futures opcions.
El professorat de la primera Í segona opcions no es preveu que tinguen cap problema Í a hores d'ara es
troben treballant o tramitant la indemnització.
Pel que fa als qui optaren per la
llista d'espera, es (roben en expectativa del resultat de les properes negociacions en la Comissió de Seguiment de l'Acord, per tal de desenvolupar tant el mecanisme per a cobrir

les vacants que vagen produint-se als
centres, com el mecanisme per a treballar com a interins.
Com ja sabeu, l'Acord de Centres
en Crisi no especifica quin serà el
mecanisme per a aquestos dos casos,
però sí inclou la constitució d'aquesta llista, que és la que en aquest moment pot fer possible una recol·locació amb lloc de treball estable.
Les places de suport que van quedar vacants s'ofertaran per a la propera recol·locació, a principi del curs
92-93. Esperem que no ealga recol·locar a tants companys i companyes com ara, però de tota manera
hem de recordar que Conselleria ha
acomplert quasi tota la seua part de
l'Acord pel que fa a oferta de places.
Les places de recol·locació en el
f u t u r hauran d'eixir fonameníalment de les places vacants que vagen
produint-se, i en eixe moment serà
el torn dels centres i de les patronals
per a acomplir la seua part.

Ultimas noticias
Nóminas
En la nòmina del mes de enero debéis tener un incremento en el liquido a percibir que oscilarà según los
casos entre dos y tres puntos. No es
un incremento salarial, solo es un
ajuste establecido por el Ministerio
de Hacienda respecto a la retención
del IRPF.
Para que esta modificación de la
nòmina se produzca, las empresas
han de modificar las sàbanas, adecuàndolas a la nueva escala de relenciones.

Centros
en crisis
El pasado dia 24 luvimos una reu-

nión de la Comisión de Seguimiento
de los Acuerdos para solucionar el
problema de 5 companeros/as rechazados por los centros, y para empezar la negociación sobre la recolocación de las vacantes del sector.
Sobre el segundo tema, Conselleria presento un documento base de
trabajo y hasta el 15 de febrero los
sindicatos y patronales podemos
presentar documentos completos o
matizacïones, volviéndonos a reunir
a partir del 3 de marzo, con un período de dos o tres semanas hasta
llegar a un acuerdo.
Las perspectivas, según los posicionamientos en la mesa, son alentadoras, ya que en ningún momento
hubo un enfrentamiento por parte
de las palronales con la Administración o los sindicatos.
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El 92, una altra mirada cap Amèrica Llatina

Realitat i misèria del
V Centenari
Des de fa 4 anys, CEDSALA ha
vingut realitzant, amb el suport
d'altres organitzacions socials, sindicals i polítiques, activitats de
con t rain f o r m a c i ó relacionades
amb el que el Govern espanyol ha
vingui denominant la «Celebración del V Centenario del descubrimïento de Amèrica por los espaíïo!es» i que després, front les crítiques i evidències històriques, ha
passat a anomenar-se «Encuentro
entre dos mundos». L'una Í l'altra
no amaguen el clar intent de situar
l'Estat espanyol en un estatus de
potencia mitjana en el «concierto
de las naciones», servint de punta
de llança a una CEE que vol introduir-se en el mercat sud-americà i
així poder renegoeiar el deute de
quasi 200.000 milions de $ per la
via dels acords econòmics (per
exemple, els realitzats per l'Estat
espanyol en Argentina...). Resulta
evident que la «celebración» o
l'«encuentro» són falsejaments
d'una història hercdada que s'ha
transformat per als pobles sud-americans en major dependència i
intervenció neocolonial.
EL COMPROMÍS DE
L'ESCOLA EN EL V
CENTENARI
És clar que el 92 és un bon pretext per apropar-nos a Amèrica,
als seus pobles, les seues cultures,
la seua història de lluita Í rebel·lió,
que tant té que ensenyar als occidentals de societats postindustrials, aculturats per model anglosaxó i consumista, homogeneïtzador, violentador de la natura, insolidari, racista...
Assistim a l'escalada propagandística, des dels televisors fins els
cartells dels carrers, des de les declaracions institucionals als anuncis dels actes diversos, s'està elaborant tot un discurs dominant que
penetra en les consciències anunciant la importància de l'event Í la
seua celebració. Què pot fer l'escola? Bé és cert que l'escola actua
com agent productor i reproductor
de les formes culturals dominants;
però l'escola també és un àmbit on
es genera el conflicte, des d'on és
possible passar l'explicació oficial
pel sedàs de la reflexió i la critica.
La nostra tasca és potenciar eixa

reflexió crítica que done als nostres
alumnes elements d'anàlisi més enllà del discurs oficial.
QUÈ PODEM OFERIR?
Unitats didàctiques: sobretot
per alumnes de Cicle Superior i Secundària: «Conquista y colonización; materíales para la crítica»,
elaborada pel Seminari de Materials Curriculars del MRP Escola
d'Estiu comarques centrals, en
col·laboració amb CEDSALA i
l'ONG Entrepobles. Aquesta unitat va complementada per un vídeo
en dues parts de uns 14 minuts de
durada cadascuna i que tracta d'abarcar la història dels pobles de
Sud Í Centramèrica des del «descobriment» fins l'actualitat.
«Amèrica Latina, mas cerca» és
l'altra unitat didàctica elaborada
pèls companys i companyes de
l'STEE-EILAS que mostra la realitat actual lligada a la colonització.
Dossier de premsa, que recull
premsa relativa a la situació d'A-

mèrica Llatina, els negocis de la celebració i altres notícies que dibuixen de manera bastant completa iot el món que envolta el V
Centenari.
Còmic sobre la història «Desde
hace 500 anos», elaborat per comunitats populars d'El Salvador.
Selecció de vídeos, bé de programes de TV o d'elaboració pròpia,
sobre diferents aspectes de la realitat en LA.
Exposicions de fotografies i cartells.
Possibilitat d'entrar en contacte
amb escoles de Centramèrica.
Bibliografia bàsica sobre el tema
per a professors Í professores interessats.
Xerrades de cara a les setmanes
culturals dels centres sobre diversos temes (Deute extern, Dona centramericana, V Centenari...).
Tot està a la vostra disposició.
Podeu posar-vos en contacte a través de l'STE-PV o bé en la seu de
CEDSALA, C/ Erudito Orellana,
8, preguntant pel grup de treball
sobre el V Centenari.
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Concurs de trasllats
L'ordre de convocatòria del concurs de trasllats de mestres es publicava el passat dia 2 de desembre. La
nova ordre arreplegava eís aspectes
acordats pel MEC, la Confederació
de STEs i altres sindicats el passal
estiu. Elements que vàrem explicitar
a l'ALL-I-OLI número 75, aquestos
eren entre d'altres:
— Concurs a centre i especialitat,
eliminant les dues l'ases.
— Extensió de l'habilitació en
llengua castellana dels especialistes
en francès Í anglès.
— Readscripció del professorat
suprimit i del que ocupava un lloc de
treball per al qual no està, habiliïat
dins el mateix centre.
— Readscripció de tot el professoral dins el seu centre de treball.
— Readscripció del professorat
«mal adscrit» dins la zona a ia qual
pertany el seu centre de destinació.
Molts d'aquestos aspectes ens tornen a donar la raó. Quan es va negociar la modificació de la provisió
de lloes de treball als centres públics
de primària el nostre sindicat els demanava; ara, el MEC Í la Conselleria i alguns sindicats rectifiquen. Sobretol en el concurs a centre i especialitat, que recordem no va ser possible per l'objecció d'alguns sindicats.
Malgrat el fet que s'arrepleguen
aquestos elements, l'hem recurrida.
L'objecte del recurs és que l'ordre
pot impossibilitar l'adquisició de

ACCIONS URGENTS
ESCRIU UNA CARTA,
SALVA UNA VIDA

Mauritània

Entre el
racisme i la
violació dels
drets humans
E l l 3 de juny de 1990, Sileye Lam,
de 30 anys, membre del grup ètnic
negre Hal-Pulaar, fou arrestat per
membres de la Guàrdia Nacional a
Ganki, al sud de Mauritània. Els
veïns del poble, els quals intentaren
evitar la detenció sense aconseguirho, acordaren que Thierno N'Gom,
de 21 anys, acompanyés al detingut

Projectes de
solidaritat
Entre ells, i de moment, volem
destacar-ne dos, per estar més directament vinculats al món de l'ensenyament.
El primer respon a una crida de
l'ANC (Congrés Nacional Africà) a
la comunitat educativa internacional
per tal de recaptar fons, obtenir subministrament per a centres d'ensenyament a Sud-àfrica, mitjançant
l'agermanament d'escoles i instituts
del PV amb centres d'aquell país.
El segon és un Projecte d'educació per a combatents del FMLN d'El
Salvador. El procés en marxa de pau
i desmilitarització en aquest país ha
fet plantejar-se un pla de tecnificació i qualificació als Í les membres

del FMLN per a poder participar políticament dins el marc constitucional del país i fer front amb menys dificultats a tot el procés de pacificació ,i .democratització de la societat
salvadorenca. Sol·liciten una ajuda
econòmica ai PV de 2 milions de
ptes. per al material didàctic de set
escoles de formació bàsica al Departament de Morazàn.
A l'STE-PV hi ha l'interès de realitzar una campanya específica d'aquests Í altres projectes entre l'ensenyament de tot el País. Si vols col·laborar i/o tens alguna suggerència
adreça't al Sindicat.
Més informació dels projectes:
CEDSALA. C/ Erudit Orellana,
8. 46008 València. Tel. 325 28 48.
(Grup Sud-àfrica: Marcel·lí, dimecres, 20 h.).
(Grup El Salvador: Anà o Hugo,
dilluns, 20 li.).

Palestina als instituts
El Sindicat d'Estudiants i la Unió
General d ' E s t u d i a n t s Palestins
(GUPS) han acordat realitzar entre
el 27-1 Í el 8-3 una campanya estatal
de solidaritat amb la joventut palestina. Si tens interès que es realitze al-

La Conselleria hauria de donar
una resposta positiva ràpida, evitant
d'aquesta manera els recursos individuals que es presentarien en cas
contrari. Recursos que caldrà fer si
es contínua aquesta postura.

Amnistia Internacional.

Per als centres d'ensenyament

El 9 de gener, CEDSALA va presentar a diverses organitzacions els
projectes que duu endavant aquest
any.

nous certificats d'habilitació al professoral que tinga titulacions, cursos... anteriors als terminis que marcava l'Ordre de 20 de desembre de
1989 (10 de març de 1990).
I vulnera així els drets adquirits
per part del professorat. Tant cl RD
895/89 com el 1.664/91, com l'ordre
de 20 de desembre de 1989, possibiliten i Uns i tot estableixen el mecanisme legal per a aconseguir noves
habilitacions t a n t sobrevingudes
com no sol·licitades.
Demanem que es dicte una resolució modificant l'actual Ordre de
26 del 11 de 1991 per tal de possibilitar l'expedició de nous certificats
d'habilitacions per titulacions, situacions adquirides, sobrevingudes o
no sol·licitades, tanl abans com després de la finalització dels terminis
previstos en l'Ordre de 20 de desembre de 1989 (10 de març de 1990), i
que aquesta modificació síga amb
anterioritat a la Resolució provisional del CGT, que convoca l'ordre recurrida, per a possibilitar la participació en aquest concurs i per les especialitats no sol·licitades amb anterioritat als terminis de l'Ordre de 20
de desembre de 1989.

gun acte al teu centre amb la participació d'estudiants de Palestina,
adreça't al Sindicat d'Estudiants.
C/ Carmen Crespo, 9-14. 46020
València. Tel. 36002 19.

per a protegir-lo. Un poc més tard
s'escoltaren trets. Al matí següent,
descobriren els veïns el cos de Sileye
Lam, però no hi havia rastre de
Thierno N'Gom. Aquests fets van
estar denunciats al prefecte regional,, però no hi hagué cap resposta.
Al et demana que escrigués una
carta redactadas amb cortesia (pots
seguir o copiar el model que t'adjuntem en francès), Í sol·licitar l'aclariment d'aquests fets, Í l'adreces a:
Son Excellence
M. Le Colonel Maaouya Ould
Sid' Ahmed Taya
President du Comitè Militaire de
Salut National (CMSN), Chef de
l'Etat
(Ministre de Défense)
La Présidence
BP 184
Nouakchott,
MAURITAN1E.
Model de carta:
«Excellence:
Etant donné notre préoccupation
pou r les Droits de l'Homme je prie
votre excéllence d'ouvrir sans délai
une enquéte sur l'cxccution extrajuridique de Sileye Lam, du gròupe
ethnique noir Hal-Pulaar. 11 a été
arrèté par la Gardc Nationale Ic
13-6-90 à Ganki et son corps a élé retrouvé le lendemain par les habitants
du village. Je vous prie aussi d'éclaircír la disparition de Thierno
N'Gom qui a voulu accompagner Sileye Lam hors de son arreslalion.
Depuis, on n'a plus rien su de lui. .fe
vous prie de rendrc les resultats de
cette enquéte públics et de traduiré
les coupables devant la Justice.
Cordi al em en t»
NOM
DOMICILI
FIRMA
Per a més informació: Plaza Margarita Valdaura, I, I . ° , 3. Tel. 351
63 41. 46003 Valencià.
Apartado 2336.
46080 Valencià.
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Nou sistema retributiu

Discriminatori
per a les dones?

Els Decrets de Mínims de
l'Ensenyament, a punt de publicar-se

UNS DECRETS
MILLORATS
El dia 14 de gener el Plenari del Consell Escolar Valencià donava per finalitzat ('informe que un mes abans se li havia demanat per part de la Conselleria sobre els projectes de Decrets de Mínims d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria per al País Valencià. És, per
tant, imminent la seua publicació en el DOGV.
Aquests decrets vénen marcats
bleix la diferenciació entre Geograpels Reials Decrets que fa uns mesos
fia-Geologïa-Història, per una banva publicar el Ministeri d'Educació
da, i Ètica, per una altra.
i Ciència pels quals s'estableixen els
ensenyaments mínims d'Educació
Novetats
Infantil, Primària i Secundària Obligatòria.
Com a novetats més destacades
Donat que gran part dels continrespecte al sistema educatiu actual
guts vénen marcats pels Decrets de
que estableixen els Decrets de MíMínims elaborats pel MEC i que són
nims, tant del MEC com els del PV,
prescriptius per a tot l'Estat, poca
cal destacar:
maniobrabilitat li quedava a la nos— Els criteris d'avaluació entesos
tra Conselleria. No obstant això,
com a referències.
s'ha de reconèixer que eixa poca ma— La finalització del curs escolar
niobrabilitat que li restava l'ha saen juny, i per tant, la desaparició
buda aprofitar i en els temes que ha
dels exàmens de setembre
pogut ha optat per alternatives dife— La promoció d'un cicle a un
rents a les del MEC, alternatives, al altre serà una decisió col·legiada.
nostre entendre, que els milloren:
Així, un alumne o alumna podrà
— Una exposició de continguts
promocionar de cicle encara que no
que actua com a eix vertebrador i
hi haja aprovada cap àrea.
que, per no ser prescriptiva, millora
el grau de flexibilitat a l'hora d'aplicar-los.
Propostes del
— Unes propostes amb formulaConsell
Escolar
cions diferents al MEC en les àrees
de Llengües.
Valencià
— Els continguts deixen de ser
Com a propostes globals als tres
sols acadèmics Í dins d'ells trobem
decrets, el CEV recomana a l'Adconceptes, procediments, actituds,
ministració:
valors i normes. A la proposta feta
— Que la coeducació aparega
per la Conselleria tots aquests concom a categoria amb espais i temps
ceptes apareixen agrupats en blocs,
específics en totes les àrees del currímentre que al MEC apareixen difeculum d'Educació Infantil, Educarenciats entre ells.
ció Primària i Educació Secundària.
Respecte a l'Educació Secundària
— Que els decrets continguen líObligatòria, el Reial Decret de Mínies generals d'orientació metodonims del Ministeri estableix la possilògica.
bilitat que cada CA amb competèn— Que el centre i el seu funciocies puga diferenciar en el cicle 14-16
nament siguen considerats com a
anys les Ciències de la Natura. Al
elements del currículum i per la qual
País Valencià s'ha optat per diferencosa la seua organització Í regulació
ciar-les en dos blocs: Física-Química
i Biologia-Geologia. Tanmateix, en
de la participació es consideren realitats avaluables.
el quart any de l'ESO també s'esta-

LEGISLACIÓ DE REFERÈNCIA
— RD 1.330/1991, de 6 de setembre, pel qual s'estableixen els
aspectes bàsics del currículum de
l'Educació I n f a n t i l (BOE 215,
7-IX-91).
— RD 1.333/1991, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Infantil
(BOE 216, 9-IX-91).
— RD 1.006/1991, de 14 de
j u n y , pel qual s'estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Primària (BOE
152, 26-VI-91).
— RD 1.006/1991, de 14 de
juny, pel qual s'estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Primària (BOE
152, suplement, 26-VI-91).
— RD 1.344/1991, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Primària
(BOE 220, I3-IX-91).
— RD 1.344/1991, de 6 de se-

tembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Primària
(BOE 220, suplement, 13-IX-91).
— RD 1.007/1991, de 14 de
juny, pel qual s'estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària
Obligatòria (BOE 152, 26-VI-91).
— RD 1.007/1991, de 14 de
juny, pe! qual s'estableixen els
ensenyaments mínims corresponents a l'Educació Secundària
Obligatòria (BOE 152, suplement,
26-V1-91).
— RD 1.345/1991, de 6 de selembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Secundàr i a O b l i g a t ò r i a ( B O E 220,
13-IX-91).
— RD 1.345/1991, de 6 de setembre, pel qual s'estableix el
currículum de l'Educació Secundària Obligatòria (BOE 220, suplement, 13-IX-91).

En el seu desenvolupament ja ho
• veurem, però cal que totes i tots estiguem alerta a les concrecions resultants del propi acord, ja que podrien
influir a crear més diferències entre
hòmens i dones en els centres i, amb
el pas del temps, a la nòmina d'uns
i de les altres.
Cal partir de la condició que per
a cobrar cada sexenni s'haurà d'acreditar un treball de formació Í perfeccionament expressat en crèdits.
La formació podrà ser realitzada
fora de l'horari que es fa al centre.
Ací pot estar el primer factor de discriminació, ja que, malauradament,
encara les dones estan més condicionades per la segona jornada que realiízen a casa Í per l'atenció als fills.
Haurem de reivindicar que aquestes
activitats es facen en l'horari de treball, no sols perquè és laboralment
just, sinó perquè afavoreix la seua
realització sense discriminacions.
Llegint el text de l'acord, s'observa que un setanta per cent de les activitats que serviran per a justificar
crèdits es realitzaran fora del centre
de treball i no han d'estar, necessàriament, lligades al desenvolupament del treball en el propi centre.
Aquesta correlació entre activitats
lligades al propi treball (30%) i activitats que es fan «per lliure» i després de la jornada laboral (70%),
augmenta considerablement el risc
de discriminació que cal contrarestar.
Altres maneres per a obtenir crèdits, com la realització de tesis doctorals, publicacions, etc., caldrà que
es puguen canalitzar a través de beques i llicències per estudis degudament remunerades, i que la seua
concessió siga positivament discriminatòria per a les dones per tal d'afavorir l'ampliació d'estudis i evitar
així la doble jornada.
Amb aquestes anotacions volem
advertir que el desplegament de l'acord podria empitjorar la situació de
les dones ensenyanls.
Com a sindicat que hem defensat
la necessitat del perfeccionament del
professorat, la millora de les condicions de treball i que lluitem per a
aconseguir superar les discriminacions sexisles, animem a tols i totes
a denunciar totes les aplicacions de
l'acord retributiu que suposen discriminacions i a exigir un desenvolupament que unisca la millora de l'escola pública i la superació de totes
les discriminacions.

Conclusiones de las iornadas sobre
formación del profesorado

La formación del
profesorado hoy
Del 17 al 19 de enero, cerca de
100 responsables de los diversos
sindicatos confederades en STEs
junto a ensefiantes implicades en
los CEPs y MRPs de todas las zonas del Estado han participado en
las jornadas de debaté sobre «La
formación del profesorado hoy»,
organizadas por la Confederación
de STEs.
Entre las conclusiones mas destacadas de estàs jornadas destacan:
1. La constatación de la existència de una sèrie de medidas y planteamientos que se estan desarrollando desde el MEC y otras administraciones educativas, que resultan incoherentes con el modelo de
formación que se dice defender y
con el perfil del profesorado que
hace falta para impulsar la reforma educativa.
En cste scntido, los STEs han
elaborado las alternativas y propuestas y reivindicacioncs concretas a plantear para impulsar un
modelo de formación que sirva
para alcanzar los objetivos que
dcbe perseguir una reforma educativa de calidad en un sentido progresista.
2. La denuncia de la actitud discriminatòria e ilegal del Ministerio
de Educación al impedir la participación de dos organizaciones representativas del profesorado, la
Confederación de STEs y la CSICSIF, en las Comisioncs Provinciales donde se planifica la formación permanente, en base a no haber firmado el acuerdo entre el
MEC y tres sindicatos de 20 de junio. Los STEs realizaràn todas las
acciones legales y de denuncia para
exigir el reconocimiento de un derecho sindical bàsico.
3. Proponer al conjunto de sindicatos, MRPs y resto de organizaciones educativas (de pa-

dres/madres y estudiantes) que luchan por avanzar en el modelo de
escuela pública la realizacïón de
actividades conjuntas de debaté y
reflexión sobre temas importantes
que afectan al futuro del servicio
publico educativo (participación,
formación del profesorado, objetivos de la reforma, etcètera).
4. Valorar la necesidad de garantizar un modelo de CEPs autónornos, descentralizados, democràticos y vinculados a las necesidades de los centres y de los colectivos pedagógicos para impulsar
unos planes coherentes de formación permanente del profesorado,
donde participen todas las instituciones implicadas.
5. Reconocer el destacado papel
desarrollado por los MRPs como
plataformas unitarias para impulsar la renovación de la escuela y
elaborar alternativas educativas
progresístas. Por ello, los STEs
reafirman su compromiso de apoyo y potenciación de estos colectivos con el màximo respeto a su autonomia, al tiempo que seguiremos
exigiendo a todas las administraciones educativas los medios necesarios para que los MRPs puedan
llevar a cabo su importante labor,
así como que se reconozca su presencia en todos los àmbitos de participación y de planificación de la
formación.
6. Reivindicar como Confederación de STEs a íodas las administraciones educativas las condiciones laborales necesarias para
que se pueda generalizar una formación permanente de calidad que
no provoque discriminaciones, individualismo y competitividad entre cl profesorado, como ya se està
dando al vincular la formación con
el sistema retributivo.
Madrid, 20 de enero de 1992.

Publicacions dels MRPs

BENVINGUDES!
La Confederació Estatal de Moviments de Renovació Pedagògica ha
encetat una sèrie de publicacions
amb el nom de «Documents MRP»,
dels quals s'han editat fins ara dos
exemplars, i com diuen els propis
editors, «Documents MRP pretén
ser un quadern no periòdic dels
MRPs, embarcats al moment de la
seua aparició en un projecte de Confederació Estatal».
Al primer butlletí es fa una anàlisi crítica de la LOGSE, amb dos documents: el primer, elaborat al País
Valencià i Andalusia, i el segon, a
Euskadi.
El segon butlletí consta de quatre
parts:
— Conclusions de la XII Trobada Estatal de MRPs, celebrades en
abril del 1991 a Banos de Montemayor.
— Anàlisi dels MRPs de la proposta de batxillerats feta pel MEC.
— Estatuts de la Confederació
Estatal de MRPs.
— Conveni signat entre el MEC i
la Confederació Estatal de MRPs.

recklarse en valenciana
Ante la convocatòria de cursos de
reciclaje de valenciano hecha recientemente, los distintos claustres de
centres de la comarca se han dirigido al director general de Política
Lingüística medíante escritos, exponiendo y dcmandando lo sïguíente:
— Desde el curso 85-86 no se ha
realizado ninguno de estos cursos en
. la zona.
— Que existiendo un altísimo
porcentaje de profesorado de la comarca que ha manifestado, mediante matrícula, su interès por realizar
estos cursos, tantq desde el ICE
como desde el Servei correspondienle no se ha aceptado la realización
de cursos de valenciano en la comarca «por ser un grupo reducido y
heterogéneo».
— Que la catalogación de plazas

en valenciano hace que la especíalización en esta matèria se haya convertido en una necesidad profesional
y personal a la que todos tienen
derecho.
— Que existe malestar y desanimo en la comunidad escolar por encontrar dificultades para que el
aiurnnado de la comarca reciba una
ensenanza del valenciano de calidad
y en condiciones, mas cuando esta
comarca ha demostrado una actitud
positiva por el mismo.
— Que el profesorado se siente
discriminado por motivos geogràficos, al suponer un gran sacrificio
realizar largos y dificultosos desplazamientos para poder optar a su
formación.
Por estos motivos han solicitado
que se reconsidere la negativa de organizar estos cursos en la comarca.
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I. TAULA DE RETRIBUCIONS 1992
Complement
Destinació
(CD)

Complement
Específic
(CE)

Professorat d'EGB .. 118.215

59.759

26.914

204.888 2.695.086

M. de Taller

73.593

27.079

218.887 2.863.074 4.278

Professorat Secund. . 139.285

73.593 27.374

240.252 3.161.594 5.347

Catedràt

88.149 33.871* 261.305 3.414.230
42.259** 269.693 3.514.886

Sou base

118.215
139.285

Total
Mensual

Tota!
Anual

Trienni

4.278

5.347

(*) Sense ser Cap de Seminari.
(**) Cap de Seminari.

II. TAULA GLOBAL DE LA RESTA DE COMPLEMENTS
ESPECÍFICS
Mes

Any

INSTITUT DE BATXILLERAT
Cap de Seminari

8.388

100.656

8.388
8.388
35.312
34.621
24.956

100.656
100.656
423.744
415.452
299.472

INSTITUTS DE FORMACIÓ
PROFESSIONAL
Cap de Divisió
Cap de Departament
Administrador/a centre A
Administrador/a centre B
Administrador/a centre C

8.388
4.937

100.656
59.244

CONSERVATORIS
Cap de Seminari
Coordinador/a especialitat
Vice-secretari/a
Administrador/a

8.388
8.388
4.937
4.937

100.656
100.656
59.244
59.244

ESCOLES D'ARTS I OFICIS
Cap de Seminari
Coordinador/a especialitat
Subsecretari/a

8.388
8.388
4.937

100.656
100.656
59 244

CEI XEST
Director/a Centre Residencial
Subdirector/a Centre Residencial
Secretari/a Centre Residencial
Coordinador /a Centre Residen

37.114
18.053
18.053
8.388

445.368
216 636
216.636
100 656

PROGRAMA DE REFORMA DELS
ENSENYAMENTS
i
Coordinador/a Tècnic
Assessor/a Tècnic

55.110
42.018

661 320
504.216

55.110

661 320

42.018
42.018

504 216
504 216

CEPs i SPEs
Director/a de CEP o SPE
Assessor/a CEP o especialista SPE
(EGB o EE.MM)
Assessor/a Tècnic de Valencià

1. CENTRES DE BUP 1 FP, segons el nombre d'alumnes:
B (1.001 a 1.800)

C (601 a 1.000)

D(

80.274

69.142

62.590

56

963.288

829.704

751.080

679

VICE-DIRECTOR/A:
Mensual
35.312
Anual
423.744

34.621
415.452

24.956
299.472

21

258

CAP D'ESTUDIS
Mensual
35.312
Anual
423.744

34.621
415.452

24.956
299.472

21
258

34.621
415.452

24.956
299.472

21
258

A (1.800)

DIRECTOR/A:
Mensual

ESCOLA D'IDIOMES
Cap Seminari
Vice-secretari/a

III. TAULA DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS D'ORGAÍ
UNIPERSONALS

Anual

SECRETARI/A:
Mensual
Anual

VICE-SECRETARI/A:
Mensual
Anual

2. CENTRES D'EGB I EE, segons el nombre d'unitats:
A (55 o més)

8.388

100 656

INSPECCIÓ EDUCATIVA
Complement Específic Base
Inspector/a Cap de la Unitat d'Inspecció Educativa (SS TT)
Inspector/a coordinació de circumscripció o programa

4.937
59.244

El Complement Específic dels Vice-director/es en els centres \
sions) i el dels Director/es dels Centres H (Col·legi Homolo^
de 21.504 mensuals i de 258.048 anuals.

CENTRES EGB I EE
Responsable centres de menys de 3
unitats

35.312
423.744

B (24 a 55)

C (10 a 23)

D (8 a 15

I

DIRECTOR/A:
Mensual
Anual

108.308

1.299.696

40.875

490 500

CAP D'ESTUDIS:

12.876

154 512

Mensual
Anual

65.785 59 551 43.091 31 860 1
789.420 714 612 517.092 382 320 2^

22 885 21 504 20 814
274.620 258 048 249 768

15 291
183 492

SUPLEMENT

N. ° 77 - Gener/Febrer 92

VI. TAULA DE PERCENTATGES DE RETENCIÓ
fAff VALENCIÀ

au

NÚMERO DE HIJOS E HIJAS

11

IMPORTE RENDIMIENTO ANUAL

0

PESETAS

Hasta 1.000.000

• Les retribucions del professorat per a Vany 1992 tindran un increment
del 5%, tal com estava previst als Pressupostos Generals de r Estat i la
Generalitat, més un 0*7% per la desviació de /'//'C del 91; és a dir, un
total del 5 '7%.
• D'altra banda, el professorat incrementarà el complement específic
en octubre del 92 en 9.000 pessetes, amb caràcter generalitzat, i 5.000
pessetes més, en total 14.000 pessetes, per als que tinguen en eixa data
un sexenni.
• També hi haurà una paga equivalent al 0'6667 de les retribucions del
91, a cobrar al mes de febrer, no consolidable, per a compensar la pèrdua del 91.
• Els ensenyants, de nou, hem quedat exclosos d'altres fons addicionals prevists.
IV, QUOTES A MUFACE I DRETS PASSIUS. HAVERS
REGULADORS

GRUP A
GRUP B

Mufacc <I'19)

Passius (3'86)

Total

3.122
2.457

10.127
7.970

13.249
10.427

ELS HAVERS REGULADORS que s'han publicat al BOE amb un increment respecte ai 91 del 5% (encara que les quotes han estat calculades en un 5*7%) són els següents:
• G R U P A, 3.648.599 pessetes, i GRUP B, 2.871.540 pessetes.
V. PENSIONS I JUBILACIONS
El tope màxim a cobrar en JUBILACIONS 1 PENSIONS és de 232.084
pessetes totals mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries
que pogueren correspondre i que estaran afectades pel límit abans
esmentat.

ANYS DK SERVEI

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

°'o DE L'HAVER
REGULADOR

26'92
30'57
34'23
37'88

41*54
45*19
48'84
52'50
56' 15
59'81
63'46

ANYS DE SERVEI

26
27
28
29
30

31
32
33

34
35 o més

% DE L'HAVER
REGULADOR

67' 11
70'77
74'42
78'08

81'73
85'38
89'04
92'69
96'35
lOO'OO

Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas
Mas

de 1.000.000
de 1.100.000
de 1.200.000
de 1.300.000
de 1.400.000
de 1.600.000
de 1.800.000
de 2.000.000
de 2.200.000
de 2.500.000
de 2.800.000
de 3.200.000
de 3.600.000
de 4.000.000
de 4.600.000
de 5.200.000
de 6.000.000
dt v.000.000
de 8.000.000
de 9.000.000
de 10.000.000
de 12.000.000
de 14.000.000
de 16.000.000
de 18.000.000
de 20.000.000

0

1

2

3

0
2
3
6
7
8
10
12
13
!4
16
17
18
19
20
21
23
24
26
28
30
32
35
38
40
42
43

0
0
1
4
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
23
24
20
28
30
32
35
38
39
42
43

0
0
1
3
4
5
7
10
11
12
14
15
16
18
19
21
23
24
26
28
30
32
35
38
39
42
43

0
0
0
1
3
3
6
9
10
11
13
14
16
17
19
20
22
23
25
27
29
32
35
38
39
42
43

4

5

0 0
0 0
0 0
0 0
1 1
3 2
5 4
8 6
9 8
10 9
12 11
13 12
15 14
16 16
18 18
20 19
22 21
23 23
24 24
27 26
29 28
31 31
35 34
38 37
39 38
41 41
43 43

6

7

8

0
0
0
0
1
1
3
5
7
8
10
12
13
15
17
18
20
22
24
26
28
30
34
36
37
41
43

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
3
5
7
9
10
12
14
15
17
18
21
23
24
26
30
33
35
36
40
42

1
1
4
6
7
9
11
13
14
16
17
19
21
24
25
27
30
34
36
37
41
42

9 10 mas
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
4 3
6 5
8 7
10 9
11 10
13 12
14 12
16 15
17 16
20 19
23 22
22 22
25 24
30 30
33 33
35 35
36 36
40 40
42 42

0
0
0
0
0
0
0
0

1

3
5
7
9
11
11
14
15
18
21
21
23
29
32
34
35
40
42

• El número de hijos y otros desccndientes a tener en cuenta para la
aplicación de la tabla serà el de aqucllos por los que se tenga dcrccho,
con fecha del dia primero del ano natural o de inieio de la relación cuando haya comenzado con posterioridad.
• Las rctribuciones a tener en cuenta son las percepciones íntegras
que se vayan a percibir en cl ano natural. Estàs rctribuciones incluyen
las de caràcter f i jo y también las variables previsibles.
Para la dctcrminación de estàs retribuciones no se tendràn en cuenta
las retribuciones en espècie.
• El porccntaje de rctcnción, determinado según los puntos anteriores, se aplicarà a la totalidad de las retribuciones que se abonen.
Si al conduir el período inicialmente previsto en un contrato inferior
al ano el trabajador continuasc prcslando sus servicios o volviese a haccrlo dentro del ano natural, se calcularà un nuevo porcentaje, teniendo en cuenta tanto las rctribuciones ya satisfechas como las que se vayan a percibir dentro del mismo ano natural.
Cuando se produzcan variacioncs en la cuantía de las retribuciones
durante el ano, se calcularà un nuevo porcentaje, teniendo en cuenta
las alteraciones producidas, y se aplicarà a partir de la fecha en que se
produzcan.
• El porcentaje de retcnción no podrà ser inferior al 15% cuando los
rendimientos se deriven de relaciones laborales espcciales, ni del 2% en
el caso de contratos de duración inferior a un ano.
• En el caso de pensiones y haberes pasivos seran de aplicación los
porcentajes de retención correspondientes a contribuyentes con un hijo.
Para determinar este porcentaje de retención se elevarà al ano las canlidades que como pensionista o perceptor de haberes pasivos adquieran
durante el ejercicio. No obstante, el contribuyente podrà optar por la
aplicación de la tabla general, atendiendo a sus circunstancias personales, sin que se proceda a la elevación al ano.

