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Avisos
Assemblees congrés
• Algunes assemblees modifiquen la convocatòria de la segona ronda. Comproveu les diferències, Per a qualsevol aclariment telefoneu
al sindicat.
VARIACIONS

— Camp Morvedre: C. P. Baladre, del Port de Sagunt. 18 hores. Dijous, 30 d'abril.
— Horta Nord: CEP de Godella. Parc del Molí. Godella. 18 hores. Dimarts, 28 d'abril.
— Camp de Túria: C. P. Mas d'Escoto, de Riba-roj'a. 17.30 hores. Dijous, 30.
— Serrania: C. P. de Tuéjar. 17.30 h. Dimarts, 28 d'abril.
— València: C. P. Comunitat Valenciana. 18.30 hores. Dia 28.
— Ribera: Sopar de treball al restaurant Velana. Ctra. d'Albalat, s/n.
Alzira. 20 hores. 30 d'abril.
— Baix Vinalopó: C.P. Cervantes. 20 hores. 29 d'abril.

• N'hi haurà servei de Guarderia. Feu les sol -licituds.

Les persones que vullguen anar i no siguen delegades poden sol·licitar l'allotjament a les seus del sindicat abans del dia 30.

Per problemes tècnics r informe al Congrés del Secretariat Nacional es
repartirà directament en la segona ronda d'assemblees.

Ponència de Secundària
Afegir a la ponència del primer
quadern.
• L'ESQUEMA de la ponència té
errades en la numeració. Hauria de ser:
I. INTRODUCCIÓ.
II. LA REFORMA EDUCATIVA DELS
EEMM.
III. EL DESENVOLUPAMENT JURÍDIC
DE LA LOGSE EN EE MM.
1. Curs 90-91.
2. Curs 91-92.
IV. ELS GRANS TEMES DE LA
REFORMA EN EE MM.
1. L'ENSENYAMENT SECUNDARI
OBLIGATORI.
1.1. L'articulació dels cossos.
a) Bases legislatives.
b) Problemàtica.
c) Repercussions en les condicions
econòmiques i laborals.
1.2. Els reptes de la LOGSE.
a) Consideracions prèvies.
b) Possibilitats del professorat/reptes.
V. SUPERAR DUES
CONTRADICCIONS BÀSIQUES PER A
AVANÇAR EN L'ESCOLA PÚBLICA.
VI. DEFINICIÓ DE L'ESTRATÈGIA.
• Nova redacció en el punt IV. 1.2.b.,
en el segon punt: «Superar en l'ESO
l'escisió actual entre el món
cognoscitiu i el de valors i actituds.»
• Introduir:

«V. Superar les
contradiccions
bàsiques per a
avançar en
l'Escola
Pública.»
La Reforma educativa serà més aparent que real si els sectors progressistes d'aquesta no reforcen les seues posicions actuals. Prestigiar l'Escola Pública implica capacitat per a resoldre positivament dues contradiccions actuals:
1. El discurs de la política educativa i
la pràctica de la política econòmica de
l'Administració.
Ningú discuteix l'extraordinari paper
de l'Estat en l'educació. Els països comunitaris han desenvolupat múltiples reformes educatives en les dècades passades amb fortes inversions; en l'Estat
Espanyol no ha hagut una Llei de Finançament de la Reforma i la memòria
econòmica ha distat molt d'aquell tan reivindicat 6% PIB.
Malgrat tot açò, el Pla de Convergència parla de reducció de la despesa pública en l'Administració central i en les
CC AA.
Independentment d'aquest Pla, cal dir

que aquesta reducció ha estat plantejada en països europeus (OCDE Observer
148, octubre/desembre 1987) en termes d'un 20% en els propers 50 anys,
com a conseqüència d'una reformulació
del paper de l'Estat en Educació, en la
qual no sols apareixen qüestionats els
pressupostos del «neotaylorisme»
(<:,Quins resultats han produït les inversions milionàries) tot i cercant establir
d'altres prioritats, sinó que s'entreveuen
denúncies de la incapacitat de l'Estat per
a dispensar satisfactòriament el servei
públic que suposa l'ensenyament.
I els governs coincideixen bàsicament, no sols els conservadors, en la necessitat de cercar eixides, entre les
quals podem destacar: empresa privada
i privatització.
En aquest context, apareix un discurs
de política educativa que teoritza al voltant de la Reforma educativa i obri expectatives àmplies, i més en els ensenyaments mitjans, difícilment creïbles.
Per altra part, les matisacions a les inversions econòmiques en educació es
plantegen en les Corts amb la discussió
dels pressupostos. No estaria de més repassar quines esmenes han presentat
els principals grups de l'oposició al País
Valencià per a adonar-se'n de les notables restriccions que planteja la possible
alternativa política actual.
El model d'escola que s'impose dependrà, entre d'altres factors, de la capacitat per a imposar les inversions que
cobrisquen necessitats educatives bàsiques. En Secundària assenyalarem les
següents:
a) La progressiva disminució de la ràtio. No pot acceptar-se la massificació
fins el 94/97, quan s'establisca l'ESO i
el Batxillerat/Cicles Formatius de la Reforma.
b) Hi ha una sèrie de mesures urgents
que no s'acompleixen avui:
• Necessitat de cobrir substitucions i
augmentar progressivament la quota de
les dotacions (en un punt per al curs
pròxim).
• Augment de dotacions per a desdoblar pràctiques.
• Reducció de l'horari lectiu i negociació de la jornada laboral; dotacions a
ajuntaments per a que aquestos puguen
desenvolupar un paper actiu en l'educació (vesprades) en relació a la jornada
continuada.
• Augment de plantilles que impedesca la imposició d'afins, disminució de ràtios, gestió democràtica, formació en jornada laboral, pla de normalització lingüística en jornada laboral, etc.
c) Creació de les infrastructures adequades per a dur a terme la Reforma
Educativa. Implica una tasca primordial:
• Centres existents: estat d'aquestos, reformes necessàries, pla de confecció, publicitat i engegament.
• Creació de centres necessaris per

a desenvolupar la LOGSE; planificació
de la xarxa de centres; disseny participatiu del tipus de centre.
d) Ampliació d'inversions per a dotació de mitjans i materials didàctics: especial atenció a la dotació dels seminaris (elaboració de materials didàctics...),
a les aules de taller de tecnologia en
l'ESO, a gimnasos i a la creació d'infrastructura necessària per als batxillerats i
cicles formatius (sobretot en zones de
dèbil teixit industrial).
2. El segon element que l'STE-PV ha
d'impulsar és una major vertebració social de l'educació, en dues línies:
A) Al centre de treball, per a cercar
una major cohesió del conjunt d'agents
educatius:
— Solidaritat amb el professorat que
més problemes té:
• La situació del professorat d'FP
està per definir.
• La reconversió de mestres de taller
exigirà definició.
• El paper del personal divers es pot
desdibuixar.
• Qualsevol altra situació que puga
ser injusta: des del professorat d'Educació Física en concurs de trasllats passats
fins i tot la del professorat amb problemes forts. Capacitat de definir amb claredat el paper que l'acte educatiu i el
centre educatiu ha de suposar per als
joves:
• Potenciar la participació i la crítica.
• Definir relacions basades en el respecte mutu.
• Importància de les activitats culturals.
• La informació dels problemes socials (des de la drogadicció fins allò que
es plantege com a centre d'interès:
atur...); així, cal cercar punts de referència plurals.
• Replantejar la tutoria amb funcions
tècniques importants.
— Prestigiar els Consells Escolars de
Centre com a òrgans d'autèntica participació i cercar ampliar les seues competències.
— Valorar el significat i l'engegament
dels projectes de centre.
B) Al lloc d'ubicació del centre: obrir
el centre a l'entorn; possibilitar la utilització de les seues instal·lacions; fomentar el contacte amb associacions jovenívoles, de pares i amb els ajuntaments;
connectar el centre amb les empreses i
institucions útils (INEM) a les finalitats
educatives.
Moltes d'aquestes funcions s'han desenvolupat en base a l'esforç personal
del professorat o de l'equip de direcció.
Avui fa falta que tinguen el seu espai propi en els horaris. I així, convé situar què
correspon a qui (el professorat no és
tècnic de tot, ni ho ha d'assumir tot); en
concret s'haurà de determinar les funcions dels equips d'orientació, de l'equip
de tutors, coordinació de seminaris, etc.
València, 8 de març de 1992

Esmenes Quadern 1
A. Reglament
« Art. 10: Canviar la redacció del
primer paràgraf per la següent:
«Totes les Ponències d'aquest
Congrés es discutiran en Plenari. Per
tal d'ordenar coherentement la
discussió hom elaborarà un mètode
racional de discussió.»
Universitat

B. Ponència:
Present i futur
del sindicalisme
a l'Ensenyament
• Esmena d'estil.
Substitució a tot el text de la ponència.
— Demanem que en tot el text es
substituesca l'expressió «a nivell» quan
siga gramaticalment incorrecta:
— Pag. 9:
«a nivell estatal»... «de l'estat»,
«a nivell del PV»... «del PV».
— Pàfifs. 10 i 11
«a nivell polític»... «políticament»,
«a nivell sindical»... «sindicalment»,
«a nivell de l'ensenyament»... «a
l'ensenyament».
— Pag. 12
«a nivell de Comunitat Autònoma»... «a
la CA».
«a nivell confederat»... «confederal».
«a nivell de PV»... «al PV».
La Safor
• Esmena d'estil. En tota la ponència canviar la paraula «PERMANENTS»
per «ALLIBERATS O ALLIBERADES» segons corresponga.
La Ribera
• Pag. 8, paràgraf 5:
Després de «Un fet prou perillós... no
s'entén des del professorat» afegir: «tendència combinada amb un baix nivell de
vida sindical als centres que en moltes
ocasions tendeix a agrupar totes les opcions sindicals baix l'epígraf "els sindicats"».
La Foia de Bunyol
• Pag. 10. Situació internacional:
Paràgraf 3: canviar «l'aparició dels
sentiments nacionals» per «l'oportunitat
d'expressió dels sentiments nacionals».
Paràgraf 4: canviar els punts suspensius següents: «aquesta nova Europa
s'hauria... componen» per «de constituir
una Europa dels pobles, amb democràcia en el seu Parlament, que ha d'assu-

mir els poders tradicionals, i al Govern,
que el controlarà el Parlament, i amb una
nova redefinició de la solidaritat entre els
pobles que la composen».
La Ribera

saltres compartim eixa visió unitària superadora d'antigues divisions d'origen
divers».
La Foia de Bunyol

• Pag. 10, paràgraf 5:
Substituir per: «Tanmateix els intents
de reorganització a l'Europa capitalista
constitueixen, en les condicions en què
estan desenvolupant-se, un atemptat a
les condicions de vida de les classes treballadores dels països i regions més endarrerits, així com un retrocés en valors
humans positius, com ara la igualtat o la
solidaritat.
En la mesura de les nostres forces
ens oposarem a la construcció d'una Europa concebuda com una mena de club
de rics, insolidària amb els països menys
desenvolupats i les seues gents, i que
tinga com a base de la seua constitució
els pobles i no els estats que avui la
constitueixen».
La Foia de Bunyol

• Pag. 15, al darrer paràgraf afegir al
final:
«Això provoca situacions contradictòries per a molta de la nostra afiliació, que
no acaba d'entendre com amb la gent
que tenim més sintonia a l'hora de desenvolupar el nostre treball des d'una
òptica de progrés ens és més difícil posar-nos d'acord al terreny estrictament
sindical.»
La Foia de Bunyol

• Pag. 11, després de 14 D.
Afegir després de «El 14 D va posar...
conjuntament», «sobre la base d'una plataforma mobilitzadora».
La Foia de Bunyol
• Pag. 13, paràgraf 1:
Eliminar des de: «Aquesta dependència... o ara Esquerra Unida».
La Foia de Bunyol
• Pag. 13
Substituir l'apartat «La pràctica sindical» (conservant el títol) per:
«Els diferents ritmes amb la ruptura
amb la política de pacte social i corresponsabilització amb les polítiques econòmiques del Govern han produït constants
baralles entre ambdós sindicats, agreujats a més per les contradiccions generades per la timidesa d'eixa ruptura.
Es pot afirmar que a partir dels anys
86-87, degut a la coincidència d'una major crítica a la política econòmica del Govern, eixes tensions han tendit a minvar.»
La Foia de Bunyol

• Pag. 13, paràgraf «Què aporta de
nou?»
Reordenar-lo així:
— Posar «Els serveis» en últim lloc.
— Al segon paràgraf afegir la paraula
«mobilització» per a que quede així: «la
possibilitat de concentrar més forces
per a la mobilització i la negociació».
— Substituir el redactat del paràgraf
3 per aquest: «La unitat es cercada per
la majoria de les gents de les classes treballadores com un bé en si mateix. No-

• Pag. 16, davant del primer paràgraf
afegir: «Un sindicat de dones i homes compromesos amb la lluita per acabar amb
les discriminacions patides per les treballadores de l'ensenyament dins i fora de
l'escola. Generador d'opinions i accions
que potencien una igualtat real entre les
dones i els homes de la nostra societat,
un sindicat feminista.»
La Foia de Bunyol
• Pàgina 16. Proposta per a la unitat
sindical:
Incloure en les mesures a favor de
qualsevol procés d'unitat sindical el pas
previ d'una unitat d'acció sindical, mitjançant acords en aquest sentit que
deixen oberta la possibilitat a la unitat
orgànica.
Ciutat de València
• Pàgines 16 i 17. En l'apartat «Proposta per a la unitat sindical» substituir
el punt 4 per aquest redactat:
«Proposaríem que des de l'STE-PV es
crearà una comissió que entrarà en contacte amb treballadors i treballadores
d'altres sectors, amb la finalitat d'impulsar la creació i l'organització de sindicats
amb el nostre model perquè vaja implantant-se fora del nostre sector. L'objectiu
és que en un termini més o menys llarg
s'arribe a la formació d'una Confederació de Sindicats Nacionals o Central
Sindical.»
La Safor

C. Ponència
d'Organització
• Pàgina 17.
En l'apartat de «Reflexions prèvies», al
segon paràgraf, on diu «d'alguna opció
sindical» substituir-lo per «CC OO».
La Safor

• Pàgina 19
Quin futur? Dels òrgans sindicals: Incloure en els Estatuts la capacitat d'organització autònoma dels sectors, amb
capacitat decisòria sobre els temes que
els afecten en les seues Assemblees i
Plenaris.
Ciutat de València
• Pàgina 19
Propostes de funcionament. Dels òrgans i equips de permanents sindicals:
Establir una durada de l'alliberament sindical per períodes congressuals o electorals, amb un límit de dos períodes.
Ciutat de València
• Pàgina 19. Propostes de l'afiliació.
Apartat 3. Substituir «garantint» per
«intentar garantir»
La Vega Baja
• Pàgina 19.
«Dels Òrgans i equips de permanents
sindicals». Apartat 1. Afegir després del
primer punt i seguit: «El màximo de permanència en los permanentes sindicales
serà de dos períodos congresuales y/o
electorales.»
La Vega Baja
• Pàgina 19.
Sobre Permanents Sindicals: «L'elecció de permanents sindicals s'haurà de
fer sobre la base de les necessitats específiques del SINDICAT en cada etapa,
el perfil derivat de les mateixes i els mecanismes concrets d'elecció democràtica, per exemple:
a) Haver estat membre el curs anterior i haver participat regularment al Consell Nacional i/o qualsevol altre òrgan intercomarcal, així con a les Jornades Sindicals.
b) Coneixement i/o compromís de formació (1) sobre:
— Informàtica.
— Legislació.
— Dinàmica de grups.
— Idiomes.
— Mecanografia i taquigrafia.
Altres.
c) Vehicle propi.
d) Compromís de dedicació (calendari de reunions, horari, funcions i tasques
pròpies de la responsabilitat a assumir).
(1) A finals de curs (juny-juliol) i / o setembre s'ofertarà un pla de formació específic per a permanents sindicals obert
a l'afiliació, sobre apartat b), "impartits"
per permanents sindicals, altres afiliats/adés (contemplant la possibilitat de
que ho facen aturats/adés voluntàriament i / o amb una remuneració per hores, amb contractes a temps parcials».
Camp del Túria
• Pàgina 19
«La incorporació / renovació de permanents sindicals serà donada a conèixer al conjunt de l'afiliació i s'obrirà
un procés d'admissió de candidatures
amb arreplega de dades personals i projectes o plans de treball específics, si
s'escau, i elecció. Aquesta incorporació
al treball sindical haurà de ser precedida
per la realització de les pràctiques i plans
de formació abans esmentats.»
Camp del Túria

• Pàgina 19, afegir al punt dels ÒRGANS SINDICALS:
«Per tal de garantir i facilitar la participació de tota l'afiliació als òrgans sindicals i fer ús dels diferents drets i serveis
sindicals s'elaborarà, debatrà i difondrà
una GUIA PRÀCTICA DE PARTICIPACIÓ
I DRETS SINDICALS, la qual contemple
els reglaments i organització de tots els
òrgans sindicals (composició, funcions,
reunions, mecanismes d'accés als òrgans, com fer propostes), la carta financera, els serveis exactes que ofereix el
sindicat i la forma d'accés (als arxius,
col·laboració, fotocòpies, fax, als òrgans
d'expressió).»
Camp del Túria
• Pàgina 19. Propostes de funcionament.
Dels òrgans i equips de permanents
sindicals.
Dins del necessari equilibri que planteja la ponència, entre la possible «burocratització» dels alliberats i tot seguit de
les estructures del sindicat, i la pèrdua
greu de experiència i operativitat que
comportaria avui un relleu massa ràpid,
crec que l'STE-PV sabrà en cada moment trobar l'equilibri adient per a no
caure en cap de les dues vessants.
Per això propose una modificació de
l'article 20 dels estatuts, que li done al
màxim òrgan del sindicat entre Congressos, el Consell Nacional, la capacitat
d'arribar a l'equilibri segons les condicions objectives de cada moment històric.
La nova redacció que es proposa és:
Art. 20. Els alliberats de l'STE-PV
(Permanents Sindicals), són afiliats i afiliades que treballen al servei del sindicat:
— Seran elegits pel darrer Consell
Nacional de cada curs escolar, a proposta del Consell Comarcal de la seua Comarca si han d'acomplir activitats sindicals de caràcter comarcal, o bé del Ple
Intercomarcal del seu sector si han d'acomplir activitats sindicals de sector. No
han de perdre la representativitat en els
òrgans comarcals o sectorials a què
pertanyen i mantindran les responsabilitats que això supose.
— La distribució comarcal i sectorial
dels equips d'alliberats, així com les
seues responsabilitats al si de cada Unió
Intercomarcal, seran proposades pel
respectiu Consell Intercomarcal i aprovades pel Secretariat Nacional.
— Hauran d'assistir a les reunions
dels Consells de les Unions Intercomarcals i al Consell Nacional.
— Ho seran per un període mínim
d'un any, revisable pel Consell Nacional,
ei qual podrà prorrogar aquest període
per dos terços dels seus vots.
Ciutat de València
• Pàgina 19. Propostes de funcionament.
Dels òrgans i equips de permanents
sindicals.
Per tal de completar i fer més democràtica l'estructura dels diferents òrgans

del sindicat, la qual cosa sempre repercutirà en una major i millor participació
dels afiliats i afiliades, i per tant en una
capacitat més gran de treball i decisions,
propose que la via d'elecció de diferents
òrgans quede fixada segons una nova redacció de l'apartat 4 de l'article 22 dels
Estatuts.
La nova redacció que propose és:
Art. 22.
4. Secretariats, en els distints nivells
territorials. Seran elegits per l'Assemblea Comarcal els Secretariats Comarcals, pel Consell Intereomarcal el Secretariat Intercomarcal, i pel Congrés el Secretariat Nacional.
Ciutat de València
• Pàgina 19. Propostes de funcionament. Dels òrgans i equips de permanents sindicals.
Acceptant el criteri exposat a la ponència, d'introduir la nominalitat en els
òrgans del sindicat, per a millorar el seu
funcionament tant en la seua vessant
d'escola sindical permanent, que puga
garantir el relleu en condicions a tots els
òrgans, com en el seu aspecte d'òrgan
decisori, que requereix un seguiment
acurat i una màxima informació al voltant
dels assumptes, propose que la composició del Consell Nacional siga nominal i
permanent per cursos escolars.
Per a aconseguir això caldria modificar els apartats 2 i 3 de l'Article 26 dels
Estatuts.
La nova redacció que propose és:
Art. 26.
2. Estarà integrat pels representants
de cada Unió Comarcal, en base a la proporcionalitat d'un representant per cada
50 afiliats o resta de la comarca, així com
pels membres del Secretariat Nacional i
per un representant de les Secretaries
Nacionals de cada sector sindical.
3. Cada Unió Intercomarcal, coordinant les Unions Comarcals que la integren, arbitrarà el procediment d'elecció
dels seus representants en el Consell
Nacional, que hauran de mantindré la
seua representativitat almenys durant tot
el curs escolar, podrà ser ordenat el seu
cessament per l'Assemblea Comarcal
que els va elegir.
Ciutat de València
• Pàgina 19. Propostes de funcionament. Proposta d'àrees i comissions de
treball del Secretariat i Consell Nacional.
Per tal de possibilitar una millora del
funcionament del Secretariat Nacional,
crec convenient que al seu si s'estructuren àrees de treball amb responsabilitats ben diferenciades, com ara mateix
ja estan en funcionament; açò és: Organització, Política Educativa i Acció Sindical; però més enllà de la millora de funcionament, es tractaria amb això de diferenciar dos nivells de funcionament
dels membres del Secretariat Nacional:
un nivell especialitzat de responsabilitat
i activitat personal de cadascú, i un altre
més genèric com a membre d'una estructura de decisió col·legiada, que aprofitaria l'experiència i capacitat d'anàlisi
de tots els seus membres en el moment
de prendre acords.

A més a més, l'estructuració en àrees
del Secretariat Nacional es deuria complementar amb la dedicació d'una persona a tasques de coordinació, que mantinguera en l'activitat diària del sindicat
la necessària correlació dels esforços i
la seua orientació, per a possibilitar un
desenvolupament equilibrat de les activitats de les tres àrees, estalviant duplicitats o desviaments de l'esforç del sindicat que avui, amb l'actual estructura i
funcionament, no hem aconseguit evitar.
Per això propose una nova redacció
de l'apartat 5 de l'article 27 dels Estatuts, quedant així:
Art. 27.
5. Al seu si, s'organitzaran les Secretaries de les Àrees d'Organització, Política Educativa i Acció Sindical, amb un
coordinador en cadascuna d'elles, i s'elegirà un coordinador general de l'activitat de les tres Secretaries, que es dedique exclusivament a eixa tasca.
Ciutat de València
• Pàgina 20. Apartat 4.
Suprimir «...però no en el Consell Nacional» i afegir «la qual cosa serveix per
a garantir», i després continuar amb els
tres apartats que comencen per: La continuïtat... Que funcionen... Que tinguen...
La Vega Baja
• Pàgina 20. Apartat 8.
Suprimir-lo.
La Vega Baja
• Pàgina 20
Reconvertir el paràgraf que comença:
«seria convenient
els Estatuts, per a
garantir» per «cal prendre mesures en la
resta d'òrgans, i concretament en el
Consell Nacional, per a garantir els mateixos objectius abans esmentats»
La Vega Baja
• Pàgina 20
En l'organigrama. Suprimir la fletxa
que va de nuclis sindicals fins al Consell
Nacional.
La Vega Baja
• Pàgina 20:
Completar l'Àrea de la Dona i Moviments Socials. Per a que el seu funcionament estiga assegurat haurà d'haver
una persona en el Secretariat Nacional
que coordine les activitats proposades
des de les comarques.
Al mateix temps, cal que en cada Intercomarcal i en cada Comarca hi haja
una persona que coordine totes les activitats, debats, propostes.
Les tasques fonamentals sobre les
quals es treballarà en aquesta àrea són:
— Impulsar la participació de les dones en la dinàmica sindical, analitzant els
factors que la dificulten, i fent propostes
per «humanitzar» el treball sindical: horaris de reunions, repartiment de tasques...
— Preparar i proposar temes específics per a que es tracten en les assemblees d'afiliades i afiliats, per a anar sui
perant l'actual divisió en gèneres de la
societat, en el món educatiu i sindical.
El Baix Vinalopó

• Esmena d'Addició. Pag. 20
En l'apartat «Dels òrgans i equips de
permanents sindicals», en el paràgraf
«Quant al Secretariat Nacional» addicionar al final:
«En aquest cas les persones que formen part del Secretariat Nacional i no estiguen alliberades disposaran necessàriament d'una reducció d'hores de docència directa».
La Safor
• Esmena d'Addició. Pag. 20
En l'apartat «Àrea d'acció sindical»,
dins d'Ensenyament Públic incloure
«Educació Infantil».
La Safor
• Pàgina 20
— Proposta d'Àrees i Comissions de
Treball del Secretariat i Consell Nacional: Modificar els Estatuts per a ampliar
ei Secretariat Nacional amb possibilitat
de formar part afiliats/es que no siguen
alliberats, amb una comissió permanent
reduïda de coordinació.
Ciutat de València
• Pàgina 20. Esmena d'Addició.
Incorporació: àrees i comissions de
treball. «Àrea de Joventut, Ocupació,
Atur i Formació:
— Beques de col·laboració amb sindicats per treball específic entre l'afiliació
aturada.
— Gestionar un Punt d'Informació Juvenil, informant puntualment de les convocatòries específiques per a la joventut.
— Plans de Formació Específics.
— Voluntarietaí sindical.
— Acció sindical a aturats i aturades.
— Participació als Consells de la Joventut i col·laboració amb organitzacions
juvenils progressistes (estudiants,
etc.)».
Camp del Túria
• Pàgina 21. Esmena d'Addició.
Annex 1.
«Tant a la premsa com a qualsevol altre òrgan d'expressió serà d'ús exclusiu
el català a les zones catalanoparlants. I
el castellà a les zones castellanoparlants. Tota l'afiliació rebrà la informació
en català, excepció feta de qui residesca i treballe a les zones castellanoparlants i així ho sol·licite».
(Aquesta opció té implicacions clares
en allò referent a la doble edició de
premsa, cartells, pamflets... A més a
més, garantir la competència lingüística
dels permanents sindicals, tant en català com en castellà, amb cursos de formació si s'escau (de gramàtica, vocabulari especialitzat, llenguatge periodístic,
redacció, traducció, etc). Realitzar alguna Jornada de Treball per a perfilar
«L'Estatut Lingüístic de l'STE-PV» on es
concreten les qüestions anteriors, l'aplicació del concepte de territorialització
de la normalització lingüística, cens de
centres catatenoparlants/castellanoparlants, d'afiliació, tractament informàtic
dels censos, etc.)
Camp del Túria

D. Esmenes a la
ponència
d'Ensenyament
Secundari
Pàgina 23.
Reflexar amb més força la manca d'importància relativa que se li dóna a la part
humanística de la formació en els continguts curriculars de la Reforma.
Ciutat de València
• Pàgina 23.
Reflexar com a entrebanc primordial
per a posar en marxa una Reforma autèntica la manca de dotacions econòmiques suficients pert part de l'Administració.
Ciutat de València
• Pàgina 23.
No cal remarcar tant en l'especificació dels objectius individuals i socials de
l'Ensenyament Secundari la seua importància per a aconseguir una societat més
justa, igualitària, democràtica, oberta,
progressista, etc., perquè hom pot entendre que d'altres nivells de l'ensenyament, des de l'infantil a la Universitat, no
són tan importants en la consecució
d'eixos objectius.
Ciutat de València
• Pàgina 26.
III. Desenvolupament legislatiu de la
LOGSE en l'Ensenyament Secundari.
Curs 90-91. b) Accés: Modificar el títol i
contingut de l'apartat, eliminant en concret el calificatiu «incomprensible» respecte a la sentència, així com «recorreguda per l'STE-PV», i acotant en el títol
que la problemàtica abordada és l'accés
dels interins, o bé completant el seu contingut amb una ampliació referida a l'accés en tots els seus aspectes i possibles vies.
Ciutat de València

• Apartat: «L'inici i la voluntat», subapartat: «En defensa de l'autonomia universitària»: es proposa fer una nova redacció del paràgraf on quede clar que el
que defensem és l'autonomia universitària; la redacció actual és confusa i poc
clara.
Universitat
• Sense veure clar en quin punt s'ha
d'afegir i deixant-ho en tot cas en mans
de qui ha redactat la ponència, voldríem
que d'una forma clara aparegués en la
ponència la voluntat de treballar amb els
altres sectors que conformen la comunitat educativa universitària: PAS i ALUMNAT.
Universitat.

Carta financera

En compliment dels articles 25.6 i 37
dels vigents Estatuts de l'STE-PV, el Secretariat Nacional presenta la següent
CARTA FINANCERA per a la seua aprovació pel Congrés.
Des de l'anterior Congrés fins ara,
l'STE-PV, sense perdre la seua estructura organitzativa en base a tres Unions
Intercomarcals vertebrades mitjançant
l'òrgan polític de direcció que és el Secretariat Nacional, ha evolucionat cap a
una major estructuració a nivell nacional
on el S. N. ha asumit un paper de major
protagonisme en la direcció de l'acció
sindical, situació aquesta que ha generat
unes majors necessitats econòmiques
per part d'aquest òrgan.
Aquesta realitat fa que l'actual carta financera es plantege des de la racionalització dels recursos per aconseguir que
tant les Unions Intercomarcals com el
Secretariat Nacional tinguen al seu abast
els mitjans econòmics necessaris per a
fer possible el desenvolupament de la
seua tasca sindical sense tindré que
transvasar fons d'una estructura a altra,
v
com ha ocorregut als últims anys, sinó
tan sols en situaciones excepcionals.

A) Criteris
d'organització
econòmica i
financera
Els ingressos que actualment té l'STEPV són els següents:
• Quotes d'afiliació.
• Subvencions públiques per criteris
de representativitat.
• Subvencions ocasionals en funció
d'activitats concretes.
• Ingressos extraordinaris.
La distribució d'aquests ingressos
proposem que es realitze en funció dels
O següents criteris:

• Cadascuna de les Unions Intercomarcals ingresarà les quotes corresponents als seus afiliats, transvasant al Secretariat Nacional un 40% de les mateixes. A més a més podran organitzar
qualsevol activitat per tal d'obtenir ingressos extraordinaris que complementen el seu pressupost, amb la finalitat de
ser autosuficients.
• El Secretariat Nacional ingressarà,
a més del 40% de les quotes d'afiliació,
totes les subvencions institucionals, tant
les corresponents a la representativitat
com altres, i els ingressos extraordinaris
generats per activitats organitzades a nivell de País.
• El balanç anual i el pressupost, tant
de les tres Unions Intercomarcals com
del Secretariat Nacional, serà aprovat
pel Consell Nacional o en el seu defecte
pel Secretariat Nacional.
• Si per qualsevol raó algun dels quatre òrgans de gestió veiera col·lapsat el
seu funcionament per falta de recursos
econòmics, mitjançant l'estudi econòmic
corresponent, el Consell Nacional, o el
Secretariat Nacional en el seu defecte,
podrà aprovar el transvasament de fons
necessaris per a salvar aquesta situació.
• Hi haurà una comissió econòmica
de l'STE-PV, composada pels responsables de finances de les tres Unions Intercomarcals i del Secretariat Nacional,
que s'encarregarà d'homogeneïtzar els
criteris econòmics de les quatre estructures de gestió i de presentar tant el balanç anual com el pressupost per a la
seua aprovació per part del Consell Nacional o Secretariat Nacional.

B) Pressupost
Hi ha dues possibilitats pel que respecta al pressupost anual de l'STE-PV:
• Mantenir la situació actual de pressupostos per anys naturals, amb cobra-

ment de les quotes d'afiliació els mesos
de gener i juliol.
• Tot i que l'activitat sindical de
l'STE-PV es realitza per cursos acadèmics i no per anys naturals, cap la possibilitat que el pressupost anual s'ajuste
a aquesta situació, la qual cosa comportaria la variació en les dates de cobrament de la quota d'afiliació, passant-se
als mesos de setembre i febrer.
Pel que fa al ALL-I-OLI, fins ara ha figurat com una partida pressupostària
més del Secretariat Nacional. Des de la
perspectiva de garantir l'eixida regular i
d'aconseguir el seu autofinançament per
la via de la publicitat, el que comporta el
cobrament de l'IVA, cal dotar-lo d'una
estructura legal i financera independent,
però lligada al Secretariat Nacional, que
possibilitarà la seua regularització, passant a tenir un pressuposí propi, que seria aprovat pel Consell Nacional, s'abastiria dels ingressos per publicitat i de les
subvencions que des de l'STE-PV se li
donaren en concepte de subscripció de
l'afiliació. Mentre que la publicitat fóra
capaç de cobrir el pressupost, les subvencions de l'STE-PV s'anirien reduint.

C) Quota d'afiliació
Des que en l'any 88 es va fixar la quota d'afiliació per l'anterior Congrés fins
ara només s'ha produït una pujada de la
quota, en un 10%, l'any 90.
És clar que la pujada de l'IPC corresponent a aquest període ha sigut molt
superior, al voltant d'un 22%, però també és clar que els increments salarials
dels treballadors de l'ensenyament han
sigut molt superiors.
Al mateix temps, el nivell d'activitat
sindical de l'STE-PV no es pareix ni de
lluny al.que teníem en aquell moment, les
despeses confederats s'han multiplicat
per sis; l'ALL-l-OLI, que abans s'enviava
amb segells d'una pesseta, ara costa 17;
els gabinets jurídics han multiplicat per
quatre el seu cost; s'ha obert la seu d'Alzira, etc. És a dir, que el creixement experimentat i l'increment de l'activitat sindical han deixat desfasada l'actual quota
d'afiliació.
. Front aquesta situació, els darrers dos
anys ens hem vist obligats a passar quotes extraordinàries per tal de poder mantenir el ritme del Sindicat.
La proposta que fem des del Secretariat Nacional és d'actualitzar la quota d'afiliació a les següents quantitats:
• 750 ptas./mes per a tothom, mantenint una quota especial de 600 pessetes per als treballadors que cobren
menys dels doble del salari mínim interprofessional. Així com mantenir la gratuïtat d'afiliació per als aturats.
• La quota d'afiliació ha de revisar-se
anualment en funció de l'increment de
l'IPC i de les necessitats del Sindicat.
Aquesta pujada anual haurà de ser aprovada pel Consell Nacional.

Ponència de Política Educativa

I. Com està avui el nostre
Projecte d'Escola?
Ponència de Política Educativa
I. EL NOSTRE MODEL D'ESCOLA PÚBLICA AVUI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

El debat sobre l'Escola.
Trests que defineixen el nostre model d'Escola Pública.
La concreció del nostre model durant la discussió de la LOGSE.
L'última temptativa dels STEs abans de l'aprovació parlamentària de la LOGSE.
Després de l'aprovació de la LOGSE.
L'alternativa d'STEs per frenar el deteriorament de l'ensenyament.
Quines alternatives tenim?

II. RENOVACIÓ PEDAGÒGICA I FORMACIÓ PERMANENT AL PAÍS VALENCIÀ
1.
2.
3.
4.
5.

Introducció.
Quin professorat?
Els nivells de desenvolupament professional.
L'organització del PTU i el paper de les institucions.
Els MRPs i les Escoles d'Estiu.

III. ANNEX A LA PONÈNCIA: «EL NOSTRE MODEL DE JORNADA ESCOLAR»
1.
2.
3.
4.
5.

Introducció.
Jornada laboral del professorat.
Plantilla de personal.
Finançament d'aquest model organitzatiu i de jornada.
Posada en pràctica del model.

1. EL DEBAT SOBRE
L'ESCOLA
Considerada l'educació com a element bàsic en la construcció social, es
concreten, a l'inici de la dècada dels 80,
importants demandes socials que pretenen la democratització i la qualitat de
l'ensenyament.
La resposta insatisfactòria del poder
polític es concreta en els programes renovats de l'EGB, en la tímida apertura
d'un procés de reforma del conjunt del
sistema educatiu i en la repetida inhibició davant de qualsevol situació que poguera suposar un avenç, però que comportarà algun conflicte.
Superada la fase del debat, en la qual
es va apostar per una escola «constructiva» superadora del model «transmissiu», a principis dels 80, els ensenyants
progressistes iniciàrem un procés d'elaboració de les bases pedagògiques del
rnodel d'ESCOLA PÚBLICA i de qualitat.
Davant d'aquestes propostes, l'objectiu de l'Administració ha estat adequar el
Sistema Educatiu a les necessitats de la
producció i modernitzar el sistema per

homologar-lo al de la CEE. Modernització del sistema sense transformació amb
profunditat, allunyant-se d'un model
d'Escola Pública de democràcia participativa que poguera assentar les bases
educatives que incideixen en la transformació de la societat vers el socialisme.
Fonamentalment s'intentà acontentar
a l ' E s g l é s i a i a la P a t r o n a l de
l'Ensenyament privat. La LODE va servir
per a això. Els altres fronts de la reforma educativa varen ser la LRU, la
LMRFP i l'intent d'Estatut del Professo:
rat, la creació dels CEPs, la Integració i
l'Educació Compensatòria i finalment la
LOGSE.

2. ELS TRETS QUE
DEFINEIXEN EL NOSTRE
MODEL D'ESCOLA
PÚBLICA
— Escola de caràcter públic. Que supere tant l'estatalització com la privatit'zació de l'escola.
— Gratuïta i sense cap discriminació
social. La gratuïtat ha d'arribar a tots els

nivells educatius i inclourà tant l'escolarització com tots els elements necessaris per a realitzar una pràctica educativa
correcta.
— Gestionada democràticament a
tots els nivells. La planificació de l'estructura, continguts i mètodes educatius
ha d'ésser decidida amb la participació
activa de totes les forces socials afectades en l'ensenyament i molt especialment pels estaments directament implicats en el procés educatiu, cadascú en
les seues respectives competències.
— Ideològicament pluralista i laica.
— Arrelada en la realitat cultural i sociopolítica immediata.
— Científica, activa i per a la vida.
— Impartida en un tronc únic i per un
cos únic d'ensenyants.
— Coeducadora i per tant superadora de l'ensenyament mixt i no sexista.

3. LA CONCRECIÓ DEL
NOSTRE MODEL DURANT
LA DISCUSSIÓ DE LA
LOGSE
Ja des de la presentació de la PRO-
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POSTA PER AL DEBAT en el 87 feta per
Maravall, aleshores ministre d'Educació,
el posicionament dels STEs fou clar en
la defensa del model d'Escola Pública.
Serà interessant que recordem quines
foren les principals reivindicacions que
abanderàrem durant tot el període de
debat:
— Reconeixement del Cos Únic
d'Ensenyants, amb una formació inicial
de llicenciatura per a tot el professorat,
i garantir així un mateix nivell de formació pedagògica i científica i possibilitar
una valoració econòmica, social i laboral
no discriminatòria de la tasca docent en
qualsevol nivell educatiu.
— Garantia que la formació permanent fóra obligatòria per a tot el professorat, dintre de l'horari lectíu, com a una
necessitat del Sistema Educatiu, i lligada al centre com unitat de renovació
pedagògica.
— Supressió real de la doble titulació
en finalitzar l'Educació Secundària Obligatòria i la selectivitat universitària.
— Garantia de condicions adequades
i gratuïtat al llarg de tota l'Educació Infantil, així com oferta suficient de places
públiques per poder atendre tota la demanda sense ampliar els concerts als
centres privats.
— Eliminació de l'oposició com sistema d'accés i substitució per un concurs
en el qual es valore prioritàriament l'experiència i la capacitat de treball docent.
— Regulació de les condicions que
permetesquen la integració a la xarxa pública dels centres privats que ho sol·liciten, i garantir el control dels fons públics
i el funcionament democràtic dels centres concertats.
— Supressió de ('obligatorietat per
als centres de qualsevol matèria confes-

sional com a e x i g è n c i a d'un
ensenyament científic i laic.
— Possibilitar la modificació progressista de la LODE per eixamplar les competències dels Consells Escolars, i equiparar els Consells de centres concertats
als públics, permitint una major descentralització de la gestió educativa.
— Contemplar la problemàtica diferenciada i l'atenció especial a l'escola rural i impulsar el seu desenvolupament integral mitjançant un pla d'escolarització
que contemple tots els serveis necessaris.
— Millorar el tractament del finançament per a garantir la qualitat del sistema educatiu: superació i creació d'infrastructures de centres, reducció de les ràtios alumnat-aula, increment del professorat assegurant les especialitats, personal administratiu i auxiliar per a l'educació primària i infantil, així com la dotació de serveis de menjador, transport,
etc. En definitiva, contemplar xifres reals
de despeses públiques dedicades a educació (6 % del PIB annual) i no xifres relatives o comparatives respecte a països
comunitaris.

4. L'ÚLTIMA TEMPTATIVA
DELS STEs ABANS DE
L'APROVACIÓ
PARLAMENTÀRIA DE LA
LOGSE
EM 3 de febrer del 90 el MEC presentava en el Consell Escolar d'Estat l'avantprojecte LOGSE. S'iniciava EL NOSTRE MODEL DE JORNADA ESCOLAR.
L'educació en els últims anys ha generat multitud de problemes en els cen-

tres amb respecte a la seua estructuració I organització per a fer front, d'una
part, als canvis socials í, d'una altra, a la
demanda paral·lela d© qualitat
d'ensenyament, ,
La implantació de la LOGSE porta
Inexorablement una nova ORGANITZACIÓ ESCOLAR flexible I, dintre d'ella, la
JORNADA és una variable més, sense
que per ella mateixa tlnga un pes fonamental en el rendiment de l'alumnat. No
obstant això, no hi ha dubte que una Jornada Escolar establerta autònomament
per decisió democràtica de les comunitats educatives i acompanyada d'un
aprofitament major de la infrastructura
escolar, millora en les condicions de treball, més professorat i personal en els
centres, major dotació escolar i una oferta suficient d'activitats extracurriculars
complementàries, serà un instrument important que millore la qualitat de
l'ensenyament i redunde en benefici de
l'alumnat, professorat, personal no docent i comunitat educativa en general.
L'STE-PV no defensa un model de
Jornada Continuada sense més com una
simple reivindicació laboral de tall corporativista, sinó dins d'un nou model d'ORGANITZACIÓ ESCOLAR que puga donar
resposta a totes les necessitats educatives plantejades al si de la Comunitat
Educativa.
L'STE-PV considera que en eixa
NOVA O R G A N I T Z A C I Ó ESCOLAR
—l'Administració implícitament l'està
exigint amb la Reforma Educativa— deu
partir de les següents premises:
1. L'autonomia de les Comunitats
Educatives per a establir per decisió democràtica de tots els sectors el tipus de
jornada que per al seu centre consideren més escaient.
2. L'horari dels i les treballadores no
té per què coincidir amb el de l'alumnat
ni amb el del centre.
3. Els centres han de permanéixer
oberts matí i vesprada, ofertant tots els
serveis ne.cessaris.
4. L'Administració ha d'estendre l'oferta de menjadors escolars a tots els
centres que ho sol·liciten, atesos per
personal específic.
5. Les distintes administracions públiques han de garantir a tots els centres
el finançament corresponent a les activitats extracurriculars, culturals i esportives que necessite.
6. Ha de garantir-se la igualtat d'oportunitats educatives a tots els xiquets i xiquetes, ofertant més a qui menys té.
7. Han de millorar-se les condicions
de treball del professorat, personal especialitzat i personal no docent, per a optimitzar i traure el major rendiment a la
seua tasca.
Hem d'aconseguir que l'Administració
revise la jornada laboral del professorat
des de la perspectiva de la seua Formació Permanent. El caràcter singular, crític i creador de l'activitat en l'aula i de la
pràctica docent en general, així com la
necessitat no sols de comprendre i interpreta • la realitat sinó d'intervindre sobre
ella, requereixen el desenvolupament
d'un tipus de coneixement professional

peculiar i complexe, i la contínua i permanent reelaboració i anàlisi crític.
La Formació Permanent del Professorat s'ha de realitzar en horari lectiu i amb
una distribució que permeta, entre altres
coses, el treball en equip i la reelaboració i anàlisi sobre la pròpia labor educativa.
L'objectiu no ha de ser altre que el reconeixement al dret de les Comunitats
Educatives a establir el tipus de jornada
que desitge.
HORARI ESCOLAR DE L'ALUMNAT I
CURRÍCULUM A DESENVOLUPAR

L'horari escolar de l'alumnat, en la
seua durada i distribució, ha de buscar
el màxim aprofitament i rendiment. Açò
es possibilita mitjançant:
— Adequada conjunció de períodes
de treball amb períodes de descans.
— Metodologia, dins i fora de l'aula,
activa, científica i investigadora, superadora de la mera transmissió i recepció
passives.
A títol orientatiu, la durada de l'horari
escolar podria ser:
— De 22 hores i mitja a 25 hores setmanals per a les matèries curriculars establertes amb caràcter general per l'Administració Educativa i que denominem
«reglades». En un tipus de Jornada Continuada serien de 4 hores i mitja a 5 diàries, desenrotllades de 9 a 13'30 o de 9
a 14 hores.
— De 10 hores setmanals a 12 hores
i mitja per a activitats «no reglades» (culturals, artístiques, esportives, recreatives, musicals, etc.) en funció de les necessitats i interessos de cada Comunitat, desenrotllades de 16 a 18 hores.
La distribució del temps ha de superar l'actual mecànica horària de períodes
rígids de 45, 50 o 60 minuts, buscant períodes més amples i flexibles necessaris
en una metodologia activa. Els períodes
de descans, variables en durada i nombre, s'han d'adaptar a l'edat dels xiquets
i xiquetes.
Cada comunitat educativa ha de tindré
la capacitat i competència per a establir
en el seu Pla de Centre la distribució
concreta de l'horari.
L'activitat escolar es desenvoluparà
bé en centres escolars, bé en centres o
instalacions depenents de l'Administració Autònoma o Local, o en instal·lacions
depenents d'entitats col·laboradores.
Per a optimitzar el rendiment, unes
mateixes instal·lacions podrien acollir per
a activitats «no reglades» a l'alumnat de
diversos centres educatius.
JORNADA LABORAL DEL
PROFESSORAT

La jornada laboral del professorat serà
de 35 hores setmanals desglossades de
la següent manera:
— 30 hores de permanència en el
centre, diferenciades en:
a) De 15 a 18 hores per a docència
directa.
b) De 12 a 15 hores per a perfecció-nament —dins o fora del centre—, coordinació d'equips, departaments i cicles,
planificació i revisió del treball, elabora-

ció col·lectiva o individual, avaluació, reunions d'òrgans col·legiats, tutories, atenció a pares i mares...
— 5 hores de treball a casa.
PLANTILLA DE PERSONAL

El personal que s'ha d'incrementar,
sobre l'actual dependent de l'Administració Educativa, ha de ser variat: tant mestres com personal especialitzat i personal d'administració i serveis. Serà proveït
bé per l'Administració Educativa, bé per
altres conselleries o l'Administració Local.
Tot el personal, siga quina siga la seua
dependència administrativa o laboral, tindrà les mateixes condicions salarials i laborals. Qui desenvolupe una jornada inferior a l'establerta amb caràcter general tindrà la corresponent reducció proporcional d'havers.
Tant el professorat com el personal
especialitzat i el personal no docent o de
serveis formarà part (tindrà la seua representació) als òrgans col·legiats dels
centres. A l'igual que en l'actualitat,
aquest personal, junt a la resta de sectors de la comunitat educativa (alumnat,
pares i mares...) portarà a terme la planificació d'activitats, plasmada en el Pla
de Centre, i la seua avaluació en la Memòria final de curs.

El finançament de l'activitat educativa
en aquest model organitzatiu s'ha de realitzar per l'Administració, donat el seu caràcter de servei públic.
El finançament pot seguir una doble
via:
— Directa, per part de l'Administració
Educativa.
— Indirecta, per part d'altres Conselleries mitjançant els oportuns convenis.
S'ha d'assegurar per part de l'Administració la transferència suficient de fons
als Ajuntaments que, per la seua manca
de recursos, no puguen cobrir altres serveis que aquells als que legalment estan
obligats.
El finançament provinent de les distintes Conselleries és netíessari per a:
a) Dotar de la infrastructura (instal·lacions, personal i mitjans materials) precisa per a satisfer les necessitats derivades de les activitats «reglades» comuns i de les «no reglades» fixades per
cada Comunitat Educativa.
b) Dotar de menjadors escolars a tots
els centres que ho sol·liciten, i del personal necessari per a atendre-los, de forma que no siga el professorat el qui cobreisca aquest servei.
L'Administració Educativa com a tal
haurà de proveir el finançament suplementari que permeta l'augment de plantilles per possibilitar la reducció generalitzada de l'horari lectiu del professorat,
l'ampliació del professorat de suport (1
per cada 5 unitats), l'ampliació de la quota de substitucions fins assolir el 7% de
la plantilla, la reducció específica de l'horari de docència directa per al professorat de més de 50 ar^ys, la generalització
a tots els centres de totes les especia-

litats, i el capítol dedicat a perfeccionament i formació de tot el professorat
actual.
El cost econòmic d'aquest model d'organització, independentment del tipus
de jornada que cada comunitat educativa autònomament establesca, és important. No obstant això, avançar cap a ell
fins aconseguir almenys un 6% del PIB
és una obligació de qualsevol Estat Democràtic i una necessitat ineludible si volem que l'aplicació de la LOGSE no es
quede en una simple reforma administrativa. Òbviament els criteris que han de
guiar el finançament proposat han de
ser:
— Aprofitament màxim de tots els recursos que dediquen les distintes Administracions a activitats educatives o culturals per a la infantesa i la joventut.
— Augment dels recursos destinats
al servei públic educatiu.
— Garantia que no es próduesquen
discriminacions en l'ús d'aquest servei
educatiu. S'ha de corregir la injustícia
derivada de que centres escolars que reben alumnat de medis sòcio-econòmics
més alts puguen resoldre millor l'atenció
a l'alumnat en activitats «extracurriculars».
POSADA EN PRÀCTICA DEL MODEL
— L'Administració Educativa, tras la
negociació corresponent, establirà el
marc normatiu que possibilite l'organització escolar en jornada continuada o d'altre tipus a les Comunitats Educatives
que democràticament ho decidesquen.
— El Consell Escolar de cada centre,
amb la participació de tots els sectors,
elaborarà el projecte global d'activitats i
ho plasmarà al seu Pla de Centre.
— Cada Consell Escolar Municipal
establirà criteris comuns per a tot el municipi i organitzarà l'ús dels recursos per
a tots els centres i alumnat. Així l'etapa
de major repercussió pública d'aquesta
llei, per l'acostumada repercussió informativa que tingueren les reaccions dels
sectors confesionals i de dretes que, de
la mateixa manera que varen fer amb la
LODE, prengueren la iniciativa social i
política, utilitzant l'estratègia de «la millor defensa és un bon atac» per a consolidar i incrementar els seus privilegis
educatius.
Als sectors progressistes pareixia que
no ens importava la Llei o que érem incapaços de superar l'estat d'apatia existent, al qual va contribuir la idea, potenciada també des d'algunes organitzacions sindicals, de que es tractava d'una
llei molt progressista («Pacte de desenvolupament de l'Acord de novembre del
88» —Acords del MEC—) i, que per tant,
se li havia de donar suport en tots els
seus termes, sense que s'hagueren posat els mitjans per a que els implicats la
debatiren i es pronunciaren abans de ser
aprovada pel Govern, sense esperar a
que una vegada en el Parlament passarà
a dependre de la correlació de forces polítiques. Aquesta estratègia va afavorir la
desmobilització i la passivitat.
La resposta per intentar trencar la
apatia del professorat i traure les nostres « •
reivindicacions a l'opinió pública les fe- i ï

deracions UCSTE-STEC llancen conjuntament la campanya «ENS JUGUEM EL
FUTUR» amb l'enviament a tots els centres de l'Estat d'un mural amb els aspectes que consideràvem més negatius per
poder avançar cap a l'Escola Pública,
una plataforma reivindicativa i una
campanya de mobilitzacions per a que es
contemplaren les nostres reivindicacions
abans que s'aprovarà la llei amb una proposta de vaga els dies 28 i 29 de març
de 1990.
Un estudi comparatiu del contingut de
l'avantprojecte i del projecte aprovat pel
Consell de Ministres del 30 de març per
a la seua tramitació parlamentària indica
que aquest conté evidents millores, que
amb seguretat haurien estat majors si
s'hagués produït una pressió més forta.
Entre les millores cal destacar:
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— El major contingut de ('«exposició
de motius».
— La memòria econòmica que
acompanya al text.
— La inclusió de la Formació Professional en l'Ensenyament Secundari.
— L'oferta de places públiques per a
l'Educació Infantil.
— Els mòduls de garantia social formativa per els alumnes que no aconseguisquen el Graduat en secundària Obligatòria.
— L'eliminació del Cos de Catedràtics (encara que es mantinga com a
«condició»).
— La modificació de la Transitòria
d'Accés (encara insuficient).

— La possibilitat que els i les mestres
impartisquen indefinidament el cicle
12-14.
— La modificació del sistema de promoció pel de mobilitat en millors condicions.
— La introducció de plans específics
per a facilitar l'obtenció de llicenciatures
a mestres d'EGB i de Taller.
— La regulació del dret a la jubilació
anticipada.
Tot i reconèixer els avanços hem de
recordar que una gran part de les reivindicacions històriques del professorat
progressista es quedaren pel camí; així,
la LOGSE va consagrar definitivament,
entre altres coses:
— La triple xarxa de centres.
— El finançament d'empreses privades amb fons públics.
— Òrgans de gestió i representació
sense autonomia real.
— Multiplicitat de cossos docents i titulacions diferents per a l'accés a la
docència.
— Manteniment de la Religió obligatòria per als centres.
— Oposició com a única forma d'accés.
— Discrimina a les cultures i llengües
pròpies dels pobles i nacionalitats de
l'Estat Espanyol.
— En la realitat manté la doble titulació en acabar l'ESO i la selectivitat per
a l'accés a la Universitat.

5. DESPRÈS DE
L'APROVACIÓ DE LA
LOGSE
Es fàcil constatar com en els últims
anys l'ensenyament està essent torpedejat greument en la seua línia de flotació. Sembla com si l'Administració educativa hagués orquestrat un minuciós pla
per anar degradant amb presses i sense
pauses l'ensenyament públic. Sembla
com si un dels seus objectius fos desencisar dia rera dia el professorat més compromès amb l'educació i crispar els
ànims de tots els claustres per l'enduriment cada vegada major de les condicions de treball. Així hi ha alguns trets
que hi poden il·lustrar a la perfecció la radiografia del temps present:
— La potenciació indiscriminada de
qualsevol treball que no tinga relació
directa amb l'alumnat.
Així, mitjançant complements més elevats mentre menys té a veure el treball
amb les aules (càrrecs directius, assessories, inspecció, Serveis Territorials,
Conselleria...) assistim per una banda a
una «cursa d'obstacles» cap a l'eixida de
les aules i per una altra banda a l'aïllament i burocratització dels equips directius, amb la qual cosa cada vegada ens
allunyem més de la gestió col- legiada i
democràtica dels centres.
— L'angoixa que ha creat en el professorat la pròpia LOGSE ! la reconversió que ha de suposar:
El nou concurs de trasllats d'EGB i els
seus processos d'habilitació i adscripció

a llocs de treball generaren i continuen
generant en molts claustres fortes tensions per la manera que es varen portar
a terme i per la sensació subjacent que
té el professorat que darrere de tot el
procés hi ha quelcom més amagat.
El procés anual de supressions i transformacions d'unitats sense que l'Administració tinga una planificació global del
sistema (mapa escolar) i fent-se sense
cap consulta sindical (almenys a l'STEPV); el desconeixement de les repercussions reals de la transformació del 7é i
8é d'EGB en primer i segon de l'ESO fan
que el professorat es trobe totalment insegur en el seu lloc de treball.
— La «mala baba» que l'Administració està generant amb l'enduriment de
les condicions laborals:
L'ordre de principi de curs que degradava descaradament les condicions de
treball tant a l'EGB com als EE MM; la
vaga de l'ensenyament concertat per la
recol·locació del professorat de centres
en crisi i l'acompliment dels acords sobre analogia retributiva i la vaga del
transport escolar marcaven l'inici del
curs 91-92. Un inici no massa diferent
als inicis dels darrers cursos, però amb
la significació afegida que la Reforma es
posava en marxa i no sembla que començarà amb els millors auguris.
La tardança en cobrir moltes substitucions i l'aturada cíclica per febrer en la
contractació i per tant en el cobriment
de les baixes és un mal endèmic dels últims anys que continua sense tindré una
solució satisfactòria.
L'actitud fiscalitzant de la inspecció
tornant a les que pensàvem ja extingides
pràctiques d'entrar a les aules per controlar com ho fa el professorat i demanar fins a l'últim document.
I per si no hi havia prou, en desembre
la Conselleria i els sindicats ANPE,
CC OO, CSIF i FETE-UGT arriben a un
acord retributiu que fa molt més difícil,
si cal, al professorat progressista acostar-nos al nostre model d'Escola Pública.
A més a més de l'obertura del ventall salarial basada en la gerontocràcia se'ns fa
caure en uns dels pitjors paranys contra
la millora de la qualitat de l'ensenyament
i el reconeixement professional: la vinculació de la formació permanent a la millora retributiva.
Aquesta filosofia implica considerar la
formació permanent com una bossa
d'hores de treball que, independentment
de criteris d'incidència en la transformació de la pràctica docent, servirà per a
justificar davant la societat una millora
retributiva del professorat i donar per
tancada així la reivindicació històrica de
l'homologació retributiva i del reconeixement social del treball docent.
A més a més, es concreta un model incentivador individualista, en el qual l'Administració dirà què és formació «homologada» i què no és formació «homologada», el qual es vol justificar socialment
sota l'expressió «el professorat és el motor de la Reforma» i que ha de «formarse» per a fer-la. I a qui es forme se li pagarà l'esforç.
. Encara que la gran majoria érem conscients del parany que aquest raonament

amagava, les actituts dels sindicats signants (més val això que no res!) provocaren la passivitat i la inhibició .d'un sector important del professorat. Això va suposar una justificació del PSOE davant la
societat per a presentar la Reforma com
quelcom de responsabilitat exclusiva del
professorat.
Els sindicats signants de l'acord pareix que oblidaren que la formació permanent és un dret de tothom i que, per
a poder parlar de deures, s'han d'acoriseguir prèviament les condicions laborals que permetesquen garantir aquesta
formació amb un mínim de qualitat.
Per il·lustrar el que diem sols cal recordar la recent convocatòria de cursos
institucionals ofertada després de la signatura de l'acord retributiu: «curs de formació i informació de primària» que s'ha
fet sense les més mínimes garanties de
qualitat i amb una manca de planificació
i respecte vers el professorat que són
esgarrifants:
— Discriminava a tot el professorat
interí de l'ensenyament públic i al professorat amb contractes temporals en
l'ensenyament concertat.
— Gran part de les places ofertades
s'havien de cobrir obligatòriament per
membres dels equips directius.
— Castigava el professorat d'escoles
unitàries a no poder-ho realitzar i l'obliga
a fer-ho en estiu.
— Sobrecarregava els companys i
companyes del professorat participant
perquè la part de curs a realitzar dintre
de l'horari lectiu no era coberta amb
substituts o bé s'havia de deixar d'atendre tasques de coordinació, preparació
o la no impartició d'algunes assignatures
(Educació Física, Plàstica, atenció a l'alumnat amb dificultats...) per a anar a cobrir les absències.
— Qualsevol assessor o assessora
ha servit per impartir-lo, fos o no dels cicles inicial o mitjà, estigués o no preparat.

6.

La nostra alternativa per intentar contrarestar el progressiu deteriorament de
l'ensenyament es va concretar l'any 91
en el disseny i llançament de la
campanya «PER LA REVALORACIÓ SOCIAL DEL TREBALL DOCENT», els objectJus de la qual eren:
• Fer de l'Educació una prioritat:
-1- Sensibilitzar a la societat i als poders públics.
— Augment de les inversions educatives (6% del PIB).
— Millora de les dotacions humanes i
materials dels centres.
f Revalorar el treball docent:
— A t u r a r la d e g r a d a c i ó de
l'ensenyament.
— Il·lusionar el professorat en el seu
treball i en la consecució d'una autèntica Reforma Progressista.
— Aconseguir un salari just i adequat
a la importància del treball docent.

— Demanar una formació inicial científica i superior, entroncada amb una formació contínua al llarg de tota la vida
professional.
— Adequar la jornada laboral perquè
permeta atendre les tasques de formació permanent, coordinació, etc., amb la
conseqüent reducció de l'horari lectiu.
— Garantir unes condicions de treball
dignes, estables i sense discriminacions.
• Una educació per una societat més
justa i democràtica:
— Generalitzar una forma d'ensenyar
més activa, cooperativa i humana.
— Incentivar la participació de pares,
mares i de la societat en general als centres educatius.
La campanya va tindré diferents ritmes en les distintes zones de l'Estat i
fins i tot del PV. En molts casos es va basar en l'enviament.
L'objectiu d'encetar el debat social al
voltant de l'ensenyament i revalorar el
nostre treball no anà molt més enllà de
l'enviament als centres del cartell anunciador de la campanya, el repartiment
d'alguns díptics «Un bitllet per al futur»
on invitàvem a un ampli debat social al
voltant de 10 propostes per a millorar la
qualitat de l'ensenyament i a alguns articles sobre el tema. Pareixia que en
aquells moments i per les dinàmiques
sindicals endiablades que portaven la
campanya ens vinguera «un poc gran» i
anava ajornant-se per a millors moments.

7. QUINES ALTERNATIVES
TENIM?

Encara que la situació no és d'allò més
afalagadora hem de ser capaços de trobar camins des d'on poder incidir tant en
el desenvolupament dels decrets de la
LOGSE com en la planificació del propi
sistema. És el moment de reorganitzar el
sector progressista de l'ensenyament
que encara creu en el model d'Escola
Pública i Valenciana i llançar-nos amb
força cap a -la revaloració del treball
docent.
Seguint aquesta línia considerem que
s'ha de reestructurar la campanya «per
la revaloració del treball docent» i amb
els objectius que es marcaren al seu moment, que considerem plenament vigents, fer-la una acció prioritària per al
proper curs.
Tanmateix serà convenient que continuem lluitant per aconseguir reivindicacions encara pendents i assolibles com
ara:
— Possibilitat per a discutir la Reforma en els centres: temps i espai dins
l'horari de permanència en el centre.
— Negociació d'una nova concepció
de JORNADA ESCOLAR, que permeta
horaris flexibles i diferents per a l'alumnat i el professorat.
— Autonomia real dels centres a l'hora d'elaborar i utilitzar materials alternatius.
— Autonomia organitzativa per als
centres que vulguen dotar-se d'altres
mitjans de gestió diferents dels equips . ~
«legals».
| «j

II. Renovació pedagògica i
formació permanent al
País Valencià
1. INTRODUCCIÓ
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El nostre sindicat coincideix amb els
Moviments de Renovació Pedagògica en
la defensa d'un professorat investigador
del
conjunt
de
processos
d'ensenyament-aprenentatge que es
produeixen a l'aula, facilitador de l'aprenentatge significatiu dels seus/seues
alumnes, ens duu a la necessitat de plantejar uns principis orientadors de les tasques —implícites a la funció docent— de
formació permanent. Així doncs, hem de
superar l'oblit que per part del professorat se sol donar en els dissenys de models de formació. Una diversitat que hem
d'entendre com el ritme diferent que
cada professor o professora té per a
canviar les seues concepcions sobre l'educació o per incorporar-se als processos de formació que el poden conduir a
aquest canvi i que implica la necessitat
de propostes diferents de formació permanent segons el nivell de desenvolupament professional (investigador, agent
curricular, innovador o, simplement, interessat pel canvi).
Però si la necessitat de contemplar el
respecte a aquesta diversitat és un principi bàsic, la necessitat d'enfortir les
idees d'autonomia i autoorganització no
és menor. Un professorat al qual no se
li potencia l'autonomia, la capacitat d'autoorganització, que no se sent, en definitiva, agent de canvi, serà molt difícil
que s'hi incorpore. Però, sobretot, serà
més difícil encara que siga capaç de fer
un enfocament col·lectiu de transformació, de treball amb altres professionals
en un context escolar concret i, per tant,
lligat a una acció i una pràctica docent
concretes; és a dir, de fer un treball de
reflexió real en i sobre la pràctica.
Una altra de les idees en què coincidim és en la necessitat d'un assessorament extern. La necessitat que aquest
treball es puga desenvolupar en grups
professionals mixtes d'intervenció/investigació.
La idea de l'«expert» front a la del treball cooperatiu queda superada per les
experiències recents d'alguns centres
de professors o alguns departaments
universitaris, en els quals «els experts»
superen el concepte tradicional de formació i s'incorporen al model de «professorat facilitador», interessat a impulsar el
treball cooperatiu, la investigació i l'intercanvi entre la teoria i la pràctica quotidiana de l'aula.
No podem oblidar —i d'açò és del que
solen fugir gran part dels debats sobre
els models de formació— que tot canvi
referit al model de formació del professorat ha de partir d'una clara modificació
de les actuals condicions laborals d'a-

quest col·lectiu; d'un viratge de la concepció institucional de la investigació,
que no és una tasca exclusiva dels experts i que, per tant, ha d'estar a l'abast
d'aquells que dediquen la major part del
seu temps a la docència; que cal que es
produesquen canvis en les actuals situacions administratives per tal que el model de «professor investigador reflexiu»
puga ser una realitat (reducció i flexibilització de l'horari lectiu, substitució de
conceptes antiquats com ara el de permanència al centre pels de distribució de
la jornada entre temps reals i operatius
—docència, tutoria, organització del
centre, formació, estudi i preparació de
les classes, etc.—). Es tracta, en definitiva, d'una revaloració social de la funció
docent amb totes les funcions que implica.

2. QUIN PROFESSORAT?
La informació amb què sol funcionar el
professorat suposa un coneixement tàcit distint del que procedeix de les ciències de l'educació i d'altres disciplines
científiques. La simplificació és evident,
i per això veiem que, en molts casos, els
continguts són l'eix estructurat de la
pràctica i com solen ser presentats com
a unitats absolutes de veritat: s'aprèn
mitjançant l'atenció, la retenció i la fixació de continguts en la memòria, etc.
Pensem que són aquestes concepcions les que han de mobilitzar el procés
de formació, i per aconseguir-ho cal superar la situació actual, un panorama en
el qual conviuen dos models de formació
permanent: el científico-tècnic, que sol
allunyar-se de la realitat de l'escola i/o la
transformació crítica d'aquesta realitat, i
el model centrat en el professor i en la
seua experiència pràctica, que sol ser
espontània, ingènua o voluntarista.
Donem el nostre suport al model de
Plans Territorials Unitaris (PTU) que defensen els MRPs, perquè pretén consolidar un model organitzatiu que supera la
situació actual. El PTU pretén ser un model de formació del professorat coherent
en els aspectes metodològics i organitzatius que permeta adoptar un enfocament constructivista basat en el tractament de problemes per tal d'afavorir un
coneixement professional de referència
en els plànols cognitiu, procedimental i
actitudinal. Un model que es base en la
participació democràtica en la dinàmica
de les activitats, des del disseny als processos de gestió i avaluació. Però, sobretot, un model que, per la seua vinculació al territori (la comarca), partesca de
les necessitats dels centres i dels diferents nivells de desenvolupament professional que s'hi donen.

3. ELS NIVELLS DE
DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
En un PTU ,cal articular diferents programes de formació, segons els nivells
de desenvolupament professional que es
vulguen dinamitzar. D'aquesta manera,
per exemple, la nostra proposta podria
generalitzar els següents eixos d'intervenció:
— Dinamització. Dirigit al professorat que té un interès incipient en el canvi. Les jornades, conferències, cursos
d'iniciació, etc., tenen com a objectiu
central el canvi d'actitud dels participants (crear noves expectatives, fomentar l'interès per eixir de la rutina, etc.)
per, a partir d'ací, incorporar-los a d'altres activitats.
— Suport a la innovació. El professorat innovador ja està clarament interessat en canviar la seua pràctica docent. Els cursos extensius i els seminaris amb assessorament que proposem
per a aquest nivell, cal que alternen els
moments presencials de treball —durant
els quals els participants i els assessors
treballen ensems fora del marc escolar
dissenyant i preparant activitats d'innovació— i els no presencials al centre
—que serveixen per a aplicar i experimentar allò que ha estat dissenyat prèviament—. La possibilitat que el disseny
afavoresca l'assessorament directe en
l'aula enriquirà el procés perquè proporcionarà una major informació per a poder
contrastar.
— Experimentació curricular. Hi ha
professorat que ja es planteja un increment de tasques pel que fa a la innovació i no s'identifica amb el paper de tècnic educatiu que reprodueix currículums
externs. No obstant això, pensem que
necessiten —i solen manifestar-ho— assessors-facilitadors o investigadors que
afavoresquen el seu debat o el seu
treball.
— Investigació escolar. El professorat investigador, a més de ser un agent
actiu del disseny i del desenvolupament
del currículum, es planteja la conveniència de realitzar aportacions per a la construcció de la teoria de l'ensenyament.
Per tant, la seua formació es nodreix de
la participació en projectes enquadrats
en programes més amples d'investigació
educativa. En aquest nivell, la formació
és autodirigida o heterodirigida per un
equip i, bàsicament, necessita dels mitjans materials i organitzatius que fan possible el seu treball.

4. L'ORGANITZACIÓ DEL
PTU I EL PAPER DE LES
INSTITUCIONS
Ja hem reconegut en múltiples ocasions que la formació permanent del professorat és un dret i un deure de tots els
t r e b a l l a d o r s j t r e b a l l a d o r e s de
l'ensenyament. És per això que ós precisament l'Administració qui ha de garantir aquest dret I fer possible aquest deure, finançant els mitjans i els recursos
que hi calguen. La racionalització posterior, la planificació i el desenvolupament
perquè puga arribar a tots els ensenyants en actiu i cobrir llurs diverses necessitats de formació dins un model coherent és també una qüestió fonamental.
Nosaltres pensem que l'elaboració
d'un Pla Unitari de Formació, emmarcat
en l'estructura de PTU, fa possible
aquest procés.
El Pla Unitari de Formació és un acord
general de model de formació que, coordinat per l'Administració, parteix del consens entre les necessitats del sistema
detectades per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les detectades
pels sindicats, MRPs, serveis de formació de les universitats i la representació
dels CEPs, els quals, al seu torn, representen les necessitats plantejades a les
comarques pels centres i els seminaris
permanents. La participació en aquest
pla unitari suposa ia col·laboració de tots
aquests col·lectius en la programació,
seguiment i avaluació del model acordat.
L'Administració educativa ha de garantir que el model unitari que s'acorde
—i que pensem que ha de contemplar
els criteris de diferents modalitats i condicions de formació de què parlem en
aquest document— tindrà el finançament suficient per a poder desenvoluparse descentralitzadament durant un perío-

de raonable (tres anys, per exemple). A
partir de la distribució dels mitjans materials, humans I econòmics, ha de donar
autonomia per al seu desenvolupament
territorial (comarcal) per mitjà d'unes determinades estructures —que encara
poden ser els CEPs si es frenen els recents Intents de burocratitzar l'estructura I retallar l'autonomia—. Pensem que
els consells de direcció dels CEPs, una
vegada siguen corregides les deficiències de constitució i funcionament (passar a ser vertaderament representatius
dels centres i seminaris permanents que
funcionen, ampliació a organismes de
control social amb la incorporació de la
representació municipal, sindicats i
MRPs representatius en la zona, etc.),
hauran de ser qui acorden el Pla Unitari
de Zona (comarca) i gestionen —per mitjà de l'equip tècnico-pedagògic del
CEP— el seu funcionament.

5. ELS MRPs I LES
ESCOLES D'ESTIU
Històricament des de l'STE-PV hem
defensat i enfortit els MRPs com a organitzacions progressistes, autònomes i
unitàries de les treballadores i treballadors crítics de l'ensenyament, organitzacions que sempre hem defensat com necessàries per avançar cap a una Escola
Popular i Valenciana.
L'arribada del PSOE al poder va provocar una crisi dels MRPs i les seues activitats públiques més conegudes, les
Escoles d'Estiu. Aquesta crisi, deguda
en gran part a que l'Administració va assumir les activitats de reciclatge que fins
aquell moment havien desenrotllat subsidiàriament els MRPs, a més de tot el que
suposava amb el caramel del «canvi», l'apropiació en els discursos del llenguatge renovador. Durant aquest període, i
mentres alguns MRPs reflexionaven sobre la seua trajectòria i començaven a re-

situar el seu espai, altres es deixaven estimar pel poder o provocaven amb la
seua Indeflnlcló que al si dels sindicats
es pensarà crear MRPs com si d'una
secció sindical més es tractarà.
Avui, a set any's d'aquell moment, la
recuperació dels MRPs és un fet inqüestionable. El model de les Escoles d'Estlu torna a ser un espai de debat I critica
educativa, I els MRPs es consoliden organltzativament a diversos nivells fins
constituir una Confederació estatal que
els diferencie d'altres estructures com
les que impulsaren diversos sindicats o
associacions corporatives.
Històricament, les relacions MRPsSTE-PV han estat estretament lligades.
Formem part de la seua història i ells de
la nostra. Hem defensat el seu caràcter
unitari, malgrat que més d'una vegada
hem hagut d'assumir a soles la seua continuïtat. Malgrat tot, pensem que encara
hem d'actualitzar el nostre treball amb
els MRPs. No es tracta tan sols d'impulsar la celebració de les Escoles d'Estiu,
o de defensar el seu reconeixement davant l'opinió pública, altres sindicats o
l'Administració. Consolidar els MRPs
passa avui per convèncer a les nostres
afiliades i afiliats a incorporar-se als seus
grups i seminaris permanents, a que les
companyes i companys que formen part
de grups i seminaris o grups adscrits als
CEPs no limiten el seu debat intern a la
discussió tècnico-didàctica i el marc organitzatiu que ofereixen els CEPs.
Incorporar els seminaris didàctics al
debat i el treball de la pedagogia crítica
que es desenvolupa dins dels MRPs és
una tasca fonamental per enfortir
aquests i caminar cap a l'Escola Pública,
Popular i Valenciana. Planificar aquest
treball des de les secretaries de política
educativa a tots els nivells (Secretariat
Nacional, Intercomarcals...) ha de ser un
dels objectius prioritaris per al proper
període.

ANNEXI

El nostre model de Jornada Escolar
L'educació en els últims anys ha generat multitud de problemes en els centres amb respecte a la seua estructuració i organització per a fer front, d'una
part, als canvis socials i, d'una altra, a la
demanda paral·lela de qualitat d'ensenyament.
La implantació de la LOGSE porta
inexorablement una nova ORGANITZACIÓ ESCOLAR flexible i, dintre d'ella, la
JORNADA és una variable més, sense
que per ella mateixa tinga un pes fonamental en el rendiment de l'alumnat. No
obstant això, no hi ha dubte que una Jornada Escolar establerta autònomament
per decisió democràtica de les comunitats educatives i acompanyada d'un
aprofitament major de la infrastructura '
escolar, millora en les condicions de treball, més professorat i personal en els
centres, major dotació escolar i una oferta suficient d'activitats extracurriculars
complementàries, serà un instrument important que millore la qualitat de l'ensenyament i redunde en benefici de l'alumnat, professorat, personal no docent i
comunitat educativa en general.
L'STE-PV no defensa un model de
Jornada Continuada sense més com una
simple reivindicació laboral de tall corporativista, sinó dins d'un nou model d'ORGANITZACIÓ ESCOLAR que puga donar
resposta a totes les necessitats educatives plantejades al si de la Comunitat
Educativa.
L'STE-PV considera que eixa NOVA
ORGANITZACIÓ ESCOLAR —l'Administració implícitament l'està exigint amb la
Reforma Educativa— deu partir de les
següents premises:
1. L'autonomia de les Comunitats
Educatives per a establir, per decisió democràtica de tots els sectors, el tipus de
jornada que per al seu centre consideren més escaient.
2. L'horari dels i les treballadores no
té per què coincidir amb el de l'alumnat
ni amb el del centre.
3. Els centres han de permanéixer
oberts matí i vesprada ofertant tots els
serveis necessaris.
. 4. L'Administració ha d'estendre l'oferta de menjadors escolars a tots els
centres que ho sol·liciten, atesos per
personal específic.
5. Les distintes administracions públiques han de garantir a tots els centres
el finançament corresponent a les activitats extracurriculars, culturals i esportives que necessite.
6. Ha de garantir-se la igualtat d'oportunitats educatives a tots els xiquets i xiquetes, ofertant més a qui menys té.
7. Han de millorar-se les condicions
de treball del professorat, personal especialitzat i personal no docent, per a op-

timitzar i treure el major rendiment a la
seua tasca.
Hem d'aconseguir que l'Administració
revise la jornada laboral del professorat
des de la perspectiva de la seua Formació Permanent. El caràcter singular, crític i creador de l'activitat en l'aula i de la
pràctica docent en general, així com la
necessitat no sols de comprendre i interpretar la realitat sinó d'intervindre sobre
ella, requereixen el desenvolupament
d'un tipus de coneixement professional
peculiar i complex, i la contínua i permanent reelaboració i anàlisi crítica.
La Formació Permanent del Professorat s'ha de realitzar en horari lectiu i amb
una distribució que permeta, entre altres
coses, el treball en equip i la reelaboració i anàlisi sobre la pròpia labor educativa.
L'objectiu no ha de ser altre que el reconeixement al dret de les Comunitats
Educatives a establir el tipus de jornada
que desitgen.
HORARI ESCOLAR DE L'ALUMNAT I
CURRÍCULUM A DESENVOLUPAR
L'horari escolar de l'alumnat, en la
seua durada i distribució, ha de buscar
el màxim aprofitament i rendiment. Açò
es possibilita mitjançant:
— Adequada conjunció de períodes
de treball amb períodes de descans.
— Metodologia, dins i fora de l'aula,
activa, científica i investigadora, superadora de la mera transmissió i recepció
passives.
A títol orientatiu, la durada de l'horari
escolar podria ser:

— De 22 hores i mitja a 25 hores setmanals per a les matèries curriculars establertes amb caràcter general per l'Administració Educativa i que denominem
«reglades». En un tipus de Jornada Continuada serien de 4 hores i mitja a 5 diàries, desenrotllades de 9 a 13'30 o de 9
a 14 hores.
— De 10 hores setmanals a 12 hores
i mitja per a activitats «no reglades» (culturals, artístiques, esportives, recreatives, musicals, etc.) en funció de les necessitats i interessos de cada Comunitat, desenrotllades de 16 a 18 hores.
La distribució del temps ha de superar l'actual mecànica horària de períodes
rígids de 45, 50 o 60 minuts, buscant períodes més amples i flexibles necessaris
en una metodologia activa. Els períodes
de descans, variables en durada i nombre, s'han d'adaptar a l'edat dels xiquets
i xiquetes.
Cada comunitat educativa ha de tindré
la capacitat i competència per a establir
en el seu Pla de Centre la distribució
concreta de l'horari.
L'activitat escolar es desenvoluparà
bé en centres escolars, bé en centres o
instal·lacions depenents de l'Administració Autònoma o Local, o en instal·lacions
depenents d'entitats col·laboradores.
Per a optimitzar el rendiment, unes
mateixes instal·lacions podrien acollir per
a activitats «no reglades» a l'alumnat de
diversos centres educatius.

La jornada laboral del professorat serà

de 35 hores setmanals desglossades de
la següent manera:
— 30 hores de permanència en el
centre, diferenciades en:
a) De 15 a 18 hores per a docència
directa.
b) De 12 a 15 hores per a perfeccionament —dins o fora del centre—, coordinació d'equips, departaments i cicles,
planificació i revisió del treball, elaboració col·lectiva o individual, avaluació, reunions d'òrgans col·legiats, tutories, atenció a pares i mares.
— 5 hores de treball a casa.

ferior a l'establerta amb caràcter general tindrà la corresponent reducció proporcional d'havers.
Tant el professorat com el personal
especialitzat i el personal no docent o de
serveis formarà part (tindrà la seua representació) als òrgans col·legiats dels
centres. A l'igual que en l'actualitat,
aquest personal, junt a la resta de sectors de la comunitat educativa (alumnat,
pares i mares...), portarà a terme la planificació d'activitats, plasmada en el Pla
de Centre, i la seua avaluació en la Memòria final de curs.

PLANTILLA DE PERSONAL

FINANÇAMENT D'AQUEST MODEL
ORGANITZATIU I DE JORNADA

El personal que s'ha d'incrementar,
sobre l'actual dependent de l'Administració Educativa, ha de ser variat: tant mestres com personal especialitzat i personal d'administració i serveis. Serà proveït
bé per l'Administració Educativa, bé per
altres conselleries o l'Administració Local.
Tot el personal, siga quina siga la seua
dependència administrativa o laboral, tindrà les mateixes condicions salarials i laborals. Qui desenvolupe una jornada in-

El finançament de l'activitat educativa
en aquest model organitzatiu s'ha de realitzar per l'Administració, donat el seu caràcter de servei públic.
El finançament pot seguir una doble
via:
— Directa, per part de l'Administració
Educativa.
— Indirecta, per part d'altres Conselleries mitjançant els oportuns convenis.
S'ha d'assegurar per part de l'Adminis-

tració la transferència suficient de fons
als Ajuntaments que, per la seua manca
de recursos, no puguen cobrir altres serveis que aquells als que legalment estan
obligats.
El finançament provinent de les distintes Conselleries és necessari per a:
a) Dotar de la infrastructura (instal·lacions, personal i mitjans materials) precisa per a satisfer les necessitats derivades de les activitats «reglades» comuns i de les «no reglades» fixades per
cada Comunitat Educativa.
b) Dotar de menjadors escolars a tots
els centres que ho sol·liciten, i del personal necessari per a atendre-los, de forma que no siga el professorat el qui cobreisca aquest servei.
L'Administració Educativa com a tal
haurà de proveir el finançament suplementari que permeta l'augment de plantilles per possibilitar la reducció generalitzada de l'horari lectiu del professorat,
l'ampliació del professorat de suport (1
per cada 5 unitats), l'ampliació de la quota de substitucions fins assolir el 7% de
la plantilla, la reducció específica de l'horari de docència directa per al professorat de més de 50 anys, la generalització
a tots els centres de totes les especialitats, i el capítol dedicat a perfeccionament i formació de tot el professorat
actual.
El cost econòmic d'aquest model d'organització, independentment del tipus
de jornada que cada comunitat educativa autònomament establesca, és important. No obstant això, avançar cap a ell
fins aconseguir almenys un 6% del PIB
és una obligació de qualsevol Estat Democràtic i una necessitat ineludible si volem que l'aplicació de la LOGSE no es
quede en una simple reforma administrativa. Òbviament els criteris que han de
guiar el finançament proposat han de
ser:
— Aprofitament màxim de tots els recursos que dediquen les distintes Administracions a activitats educatives o culturals per a la infantesa i la joventut.
— Augment dels recursos destinats
al servei públic educatiu.
— Garantia que no es produesquen
discriminacions en l'ús d'aquest servei
educatiu. S'ha de corregir la injustícia
derivada de que centres escolars que reben alumnat de medis sòcio-econòmics
més alts puguen resoldre millor l'atenció
a l'alumnat en activitats «extracurriculars».
POSADA EN PRÀCTICA DEL MODEL
— L'Administració Educativa, tras la
negociació corresponent, establirà el
marc normatiu que possibilite l'organització escolar en jornada continuada o d'altre tipus a les Comunitats Educatives
que democràticament ho desidesquen.
— El Consell Escolar de cada centre,
amb la participació de tos els sectors,
elaborarà el projecte global d'activitats i
ho plasmarà al seu Pla de Centre.
— Cada Consell Escolar Municipal
establirà criteris comuns per a tot el municipi i organitzarà l'ús dels recursos per m
a tots els centres i alumnat.
I

Escola Pública/Escola Privada

L'alternativa de l'STE-PV

Tradicionalment, una gran part del sistema educatiu ha estat en mans de la iniciativa privada, amb objectius ben diferenciats segons qui l'ha patrocinada. Durant el període «desarrollista» dels anys
60 sorgeixen a les barriades populars de
les ciutats una gran quantitat de centres
privats per a cobrir la manca d'infrastructura educativa. Aquests tipus de centres, que han acollit les classes populars
i que han acomplit una funció social important, són els que més estan patint a
hores d'ara la crisi del sector.
La Llei General d'Educació s'ha servit
durant més de vint anys dels centres ja
existents, tot mantenint i autoritzant un
gran nombre de centres amb clares deficiències d'infrastructura, tant d'entre
els de titularitat pública com de privada,
amb la finalitat d'escolaritzar tota la població. L'obligatorietat de l'escolarització fins els 14 anys va provocar l'aparició de la subvenció als centres privats, i
es creà d'aquesta manera, per primera
vegada, una xarxa privada mantinguda
amb fons públics, posant les bases de
l'actual triple xarxa educativa:
• Centres de titularitat pública.
• Centres subvencionats (avui concertats).
• Centres privats.
Amb la democràcia, la Constitució i,
posteriorment, amb l'Estatut de Centres,
lluny d'avançar cap al nostre model d'Escola, es van consolidar els centres d'iniciativa privada, remarcant la seua privacitat amb l'anomenat «ideari» de centre.
La LODE, malgrat totes les prevencions i el rebuig que va suscitar entre
sectors progressistes de la societat, va
fer concebre esperances de superar la
m A situació de postració en què l'Estatut de
I o Centres havia deixat el projecte d'Esco-

la Pública, possibilitant avanços cap a ell.
El Govern socialista, que ja va fer concessions a la dreta amb el reconeixement de la triple xarxa i decretant una
composició dels Consells Escolars de
Centre clarament decantada en favor
dels titulars, no ha demostrat una decidida voluntat d'aprofundir en la democratització dels centres educatius; ans al
contrari, ha mantingut, d'ençà l'aprovació de la LODE, una actitud podríem dir
inhibidora, buidant de contingut i atribucions els Consells Escolars de Centre,
de forma que ara mateix la participació
és més formal que real.
Si amb el suport social d'aleshores, el
PSOE no va ser capaç de desenvolupar
la LODE d'una forma progressista i que
avançarà cap a l'Escola Pública, és raonable pensar que ni ara ni a curt termini
ho farà, i prova d'això és l'aprovació de
la LOGSE. Més encara, si en un futur el
PSOE perdera la majoria, un govern de
coalició amb la dreta o de dretes acabaria amb facilitat amb els minsos avanços
de la LODE —prova d'això és la situació
de l'ensenyament privat en les CC AA
amb competències plenes en educació i
amb governs de dreta—, perquè entre
d'altres mals aquesta llei ha tingut la virtut de no calar en la societat, ja que ha
estat contestada tant des de la dreta
com des dels sectors progressistes.
En l'àmbit de l'Ensenyament Privat, la
LODE i el seu desenvolupament normatiu van aportar algunes novetats que mereixen una anàlisi encara que breu:
— Respecte als treballadors, cal ressaltar el pagament delegat dels salaris,
la qual cosa ha suposat alguna millora,
com ara la garantia del cobrament, l'abonament de les vacances, garantia d'alta

en Seguretat Social, la disminució dels
contractes temporals i la major estabilitat en el treball.
Per un altre costat, aquesta fórmula
de pagament delegat ha complicat la negociació col·lectiva. Així, per una part,
l'Administració fixa els increments salarials en els PGE sense negociar-los amb
els sindicats (llevat de la part corresponent Analogia Retributiva), i, per una altra, les Patronals són les interlocutores
en els temes de condicions laborals. D'aquesta forma es produeixen distorsions
en la negociació, com s'ha pogut apreciar en els darrers anys, en què les Patronals només estan disposades a millorar les condicions de treball si l'Administració ho assumeix, i si de cas les han
modificades, després l'Administració no
ho ha volgut assumir (plus d'insularitat,
reducció d'una hora lectiva en el 87,
etc.).
—La LODE va portar el sistema de
concerts en substitució de les subvencions, els concerts van accelerar el procés de tancament d'unitats als centres
que no acomplien les mínimes condicions d'infrastructura, fet que si per una
part sembla raonable, porta per una altra
la pèrdua d'un nombre gran de llocs de
treball. Aquesta situació s'ha resolt en
gran part, fins ara, amb els anomenats
Acords de Centres en Crisi, que han permès la recol·locació d'uns 3.500 treballadors a tot l'Estat.
Malgrat això, molts dels objectius que
es va marcar la LODE no s'han assolit als
Centres Concertats, com ara:
• El. servei educatiu continua sense
ser gratuït: les patronals burlen la proclamada gratuïtat de la LODE amb les «classes complementàries», extraescolars,
cursets d'estiu, etc., cobrant-les a les famílies, fora del control de l'Administració
en la major part de les vegades, mitjançant les APAs (fenomen que també
s'està donant en alguns Centres de titularitat pública).
• La ràtio dels Centres Concertats és
major que la dels Centres de titularitat
pública; es continua escolaritzant més
que a l'ensenyament estatal, vulnerant el
dret dels alumnes a ser iguals en el seu
procés d'aprenentatge.
• La jornada lectiva dels Centres
Concertats és major que la dels Centres
de titularitat Pública, competint així de
forma desllial amb l'ensenyament estatal
a costa de les condicions laborals dels
treballadors.
• Continua el control ideològic del
professorat, mitjançant el contracte laboral, que fa directament el titular i no el
Consell Escolar del Centre. Tampoc l'oferta d'ocupació es fa pública en la majoria dels casos. Així mateix, l'ideari del

Centre, del qual la LODE només diu que
ha d'ésser conegut pels pares, se'ls fa
signar, en moltes ocasions, abans de la
matriculació, i l'utilitzen a més a més per
a coartar la llibertat de càtedra.
• La democratització dels Centres
Concertats és avui una utopia, perquè la
llei dóna majoria al titular en la composició del Consell Escolar de Centre i a més
a més no estableix un procés realment
democràtic d'elecció. Així mateix, no li
dóna competències per a que la participació siga real, sinó tan sols formal.
• L'admissió d'alumnes també és burlada sistemàticament pels titulars, escolaritzant en pre-escolar lliurement, ja que
no és un nivell concertat i no està subjecte a la normativa, i promovent automàticament a aquests alumnes als nivells
obligatoris.
I tot açò és així perquè l'Administració
ho permet, bé no legislant de manera
progressista, bé inhibint-se davant l'incompliment de la legislació per part dels
Centres Concertats.
L'entrada en vigència de la LOGSE no
canvia res substancialment, sinó més bé
consolida el model ja existent o fins i tot
l'empitjora:
• Es manté la triple xarxa.
• Concertació dels nivells obligatoris
(ara fins els 16 anys).
• Possibilita la concertació o subvenció del pre-escolar.
• Manté i accentua la reconversió del
sector, continuant sent els centres de
menor tamany els més afectats per la crisi, mentre que els grans centres, quasi
tots religiosos, es mantindran.
L'evolució del sistema educatiu ha
portat a que actualment el 60% siga de
titularitat pública, mentre que el 40%
restant siga de titularitat privada (concertada o no). Encara que és previsible que
aquests percentatges canvien amb l'aplicació de la LOGSE, donada la crisi de la
concertada, no serà de forma substancial.
Aquesta realitat, tant des del punt de
vista sindical com sociopolític, ha de ser
assumida per la nostra organització, per
a plantejar alternatives que siguen capaces de generar un canvi cap al nostre
model.
És adient recordar ací la ponència
«L'Escola Pública que volem», aprovada
fa dos anys al Congrés constituent de la
Confederació de STEs, perquè estem en
el perill continu de confondre «el nostre
model d'Escola Pública» amb l'actual
«escola de titularitat pública».
Des d'aquesta perspectiva cal obrir un
debat que permeta, per un costat, que
s'expresse la diversitat de posicions
existents, però per un altre que demostre la incapacitat i dificultat que la nostra
organització ha tingut a avançar cap al
nostre model d'escola. Un debat que ens
permeta demostrar que les limitacions
que tenen els diferents projectes educatius no estan tan sols a l'àmbit polític
sinó a la mateixa societat.
El debat, fins ara, i quan s'ha donat,
no ja sols dins de la nostra organització
sinó a tota la societat, ha estat molt condicionat pels interessos immediats de

cada sector, generant propostes que impossibilitaven, moltes vegades, l'existència d'aspectes comuns o compartits.
Ha estat un debat sovint basat en reduccionismes i exclusivismes que han impedit plantejar els problemes en la seua
vertadera dimensió i que en eixa mateixa
mida han dificultat la possibilitat d'avançar.
Així, el debat al voltant del caràcter públic o privat de l'ensenyament, lluny
d'haver-se centrat en un debat de models educatius integradors, models articulats al voltant de l'interès públic de
l'ensenyament, s'ha reduït a una discussió estrictament jurídica referida fonamentalment al tema de la titularitat del
centre.
Aquest reduccionisme, què ve de lluny
i que la LODE ha consolidat en la societat, actua en contra del tractament de
l'ensenyament com un dret fonamental
de la persona i que per això la seua provisió ha de tindré la consideració d'un
vertader servei públic.
Un debat que ha operat en contra de
la creació d'una única xarxa educativa de
caràcter públic a partir de la confluència
de les dues xarxes mantingudes amb
fons públics; ans al contrari, ha consolidat un sistema educatiu dividit i fragmentat en xarxes educatives que representen interessos educativament confrontats i socialment segregadors.
En definitiva, seguim amb un sistema
educatiu l'estructura bàsica del qual continua sense respondre en el seu conjunt
als criteris d'un servei d'interès públic.
Front a aquesta situació la nostra organització ha de ser capaç de generar
una política global per a tot el col·lectiu
de treballadors de l'ensenyament, buscar alternatives que permeten avançar
cap a una escola concertada que es
transforme en servei públic com a primer
pas de la consecució d'una xarxa única.
I açò ha de ser així perquè si nosaltres no assumim la possibilitat d'avançar
cap al nostre model d'escola des de la
realitat actual, difícilment podrem incidir
positivament en el professorat i en el
conjunt de la societat per a generar els
canvis que facen avançar les nostres
posicions.
Des del punt de vista estrictament sindical, si l'STE-PV no assumeix el creixement de l'ensenyament privat al seu si,
així com la potenciació i consolidació del
mateix a la resta d'STEs, difícilment, per
no dir impossible, podrem avançar cap al
nostre model d'escola, doncs això suposaria deixar un 40% del sistema educatiu fora de la nostra acció sindical i sociopolítica, abandonant-lo en mans d'altres sindicats que en cap moment estan
disposats a lluitar per l'escola pública.
Amb això, a més a més, la nostra organització quedaria reduïda en la seua implantació als treballadors de l'Administració Educativa.
A més a més, entre els treballadors de
l'ensenyament privat, sobretot en la concertada, hi ha importants col·lectius que
creuen en el nostre model autònom i assembleari; prova d'això n'és tant l'afiliació que hi havia als nostres orígens com

els actuals resultats electorals, que, malgrat la precarietat amb què ens vam presentar, podem quantificar entre 5.000 i
6.000 els votants de les nostres candidatures en tot l'Estat i uns 2.000 al PV.
Candidatures que s'han presentat sota
un programa coherent tant amb el nostre model sindical com amb el nostre model d'escola.
LA NOSTRA ALTERNATIVA

Des de la base de la realitat actual i
del marc jurídic que la suporta, així com
de les dificultats per a modificar-la, hem
de llançar les nostres propostes imaginatives que des de dins de l'actual sistema educatiu ens permeten avançar
cap al nostre objectiu final, el nostre model d'escola, i que, a més a més, tinguen
la virtut d'il·lusionar al conjunt dels treballadors de l'ensenyament.
L'objectiu de la nostra proposta ha de
ser crear el marc adequat per a que els
Centres educatius mantinguts amb fons
públics puguen estructurar-se al voltant
d'una única xarxa educativa integradora
i de caràcter públic, tal i com està definida a la nostra ponència congressual.
En un primer moment, l'actual, caldrà
treballar des dels diversos àmbits als
quals hi som (Consells Escolars d'Estat,
CC AA i Municipals, Meses Sectorials,
Meses Negociadores, Centres en Crisi,
Publicacions, etc.) al voltant de plantejaments d'homologació funcional dels
Centres concertats amb els de titularitat
pública, exigint a l'Administració l'acurat
compliment de la normativa que ella mateixa ha fixat:
• Admissió d'alumnes.
• Calendari i jornada escolar.
• Activitats complementàries.
• Equiparació de plantilles.
• Equiparació salarial.
• Garanties del lliure exercici de la llibertat de càtedra.
• Respecte a la llibertat de consciència dels alumnes.
• Etc.
Al mateix temps cal exigir els canvis
en la normativa que avui regula el sistema educatiu, en aquells aspectes que
entrebanquen l'avanç cap al nostre model d'escola i que fonamentalment afecten a la composició i atribucions dels
Consells Escolars dels Centres concertats i al mecanisme de contractació en
l'escola concertada. Per a açò cal fer
arribar les nostres propostes tant als
Grups parlamentaris com a les Administracions Educatives.
Finalment, convé no oblidar que prèviament a la implantació de la LOGSE ha
de donar-se la negociació de l'anomenat
«mapa escolar», i si tenim en compte el
volum que representa l'ensenyament
concertat dins del sistema educatiu, es
pot concloure fàcilment que en la planificació del futur sistema educatiu ha de
contemplar-se la concertada, ja que si no
fóra així és impossible planificar la gratuïtat de l'ensenyament obligatori. Això
vol dir que ens trobem en un moment
adequat per a avançar en els nostres objectius, però cal dedicar els esforços
necessaris.
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Proposta de resolució; Normalització lingüística

Des de la seua fundació el nostre sindicat ha estat compromès amb la recuperació del valencià i ha treballat per a
que açò fóra una realitat. De fet la defensa de la llengua ha estat un dels trets
definidors de l'STE-PV, del qual tots en
tenim consciència perquè s'arrela en la
nostra acció sindical. Dit açò, també hem
de dir que si bé els principis més generals de defensa i compromís amb la nostra llengua ens han servit de marc per a
desplegar el nostre treball diari, no hem
sabut concretar-los amb l'agilitat que necessitava i necessita la situació educativa, social i política que a partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia s'ha generat al País Valencià. El sindicat necessita dotar-se d'un política lingüística pròpia si vol atendre correctament la situa-

ció que se'n deriva de dos fets fonamentals: per una part és el sindicat majoritari
a l'ensenyament al País Valencià,, la qual
cosa ens obliga a donar resposta i a fer
propostes, i per altra banda la Llei d'Ús
enceta un procés i emmarca un camí del
qual formem part estigam o no d'acord.
De tot el que s'ha dit fins ara se'n deriva
la necessitat de fer una anàlisi del desplegament normatiu i de l'aplicació de la
LUEV, tant pel que fa a l'ús social de la
llengua com a la introducció del valencià
a l'àmbit educatiu, a partir de la qual bastir tot un seguit de propostes que configuren la nostra acció sindical. Entenent
que a partir d'ara l'àmbit educatiu serà
l'àmbit de la Reforma, que alhora serà la
nova estructura amb la qual es definirà

el paper del valencià a l'ensenyament.
Reforma i valencià apareixen íntimament
lligats. La situació sociolingüística valenciana caracteritzada pel Conflicte Lingüístic que podríem resumir com la substitució quasi consumada del valencià pel
castellà, i la consideració del valencià
com a llengua minoritzada, ens aboca o
a la substitució total del valencià o a l'aposta per un procés de normalització
que redrece el valencià a tots els àmbits
d'ús. No hi ha dubte que el nostre sindicat està i ha d'estar fortament compromès amb la normalització, entesa no només com un procés social extern a si mateix, sinó com un procés intern que el
faça coherent i el convertesca en una
eina de normalització social.

Resolución sobre la Inspección
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En los últimos anos se han producido
cambios importantes en la configuración
de la Inspección Educativa, tales como
la desaparición de los cuerpos de inspectores de los distintes niveles educatives, su integración en un únicp àmbito
de actuación, al menos teóricamente, y
la modificación de la forma de acceso,
entre los mas destacables.
Ante esta situación el STE-PV no ha
llegado a definir un posicionamiento global, o suficientemente clarificador, que
guíe su intervención sindical en el tema.
Con esta aportación se pretende iniciar
el debaté y fijar un marco que permita ir
concretando, con postertoridad al debaté congresual, nuestras líneas de actuación.
La existència de la Inspección es una
realidad en el conjunto de nuestro Sistema Educativo que se fundamenta en la
Constitución y en las dos grandes leyes
que la desarrollan en el campo de la educación: la LODE y la LOGSE.
Como sindicato, a pesar de lo dicho
anteriormente, nuestra alternativa ante
este tema pasa, en primer lugar, por
cuestionar la conveniència de la existència de esta institución y, en su caso, del
lugar que debe ocupar en el conjunto del
Sistema y las funciones que debe desempenar.
Puede parecer difícil que desde una
instància sindical, cuya finalidad bàsica
es la defensa de los intereses y la mejora de las condiciones de vida/trabajo de
ios trabajadores, se pueda argumentar a

favor o admitir la existència de una institución a la que, entre sus funciones, se
asocia con el control/vigilància de los trabajadores de la Ensenanza Pública.
Però tampoco es menos cierto que
nuestro Sindicato, desde su fundación,
se ha def inido como de Clase y Socio político. Esta premisa, que nadie negarà,
comporta que, al mismo tiempo que se
trabaja en la dirección antes mencionada, se haga sin generar contradicciones
con el conjunto de los trabajadores, lo
que supondría corporativismo, a la vez
que avanzando en la construcción de
una Sociedad mas justa. Lo que, en
nuestro campo de actuación, se traduce
en la consecución de un Sistema Educativo de mayor calidad, compensador de

las desigualdades, que incida en la construcción del modelo de sociedad que
pretendemos.
Es desde este planteamiento desde
donde debemos abordar la respuesta a
la conveniència de la existència de la Inspección, de admitirla o negaria.
Para poder dar una respuesta lo mas
justa posible no nos podemos dejar llevar por los modos y las funciones que
determinadas épocas o personas han estereotipado como propias de la Inspección Educativa. Así pues, se hace necesario avanzar esquemàticamente las funciones a desempenar para alcanzar las finalidades que anteriormente habíamos
atribuido a nuestra intervención en el
funcionamiento del Sistema Educativo.

FUNCIONES A DESEMPENAR POR

UNA INSPECCIÓN DEMOCRÀTICA

A) Control
Garantizar el cumplimiento de las leyes que emanan de los poderes democràticos. Acción que debe hacerse extensiva a todos los estamentos de la comunidad educativa, incluida la pròpia Administración, en la acepción mas extensiva del termino. Este control es la garantia de los ciudadanos y usuarios de
los servicios del cumplimiento de los objetivos asignados por los representantes
legítimos de la Sociedad. Esta función de
la Inspección se complementa con el
control social directo, realizado a través
de los órganos de participación —consejos escolares—, con los que ha de articular su actuación.
B) Informador» y asesoramiento.
El cumplimiento de la norma por parte
de todos debe estar acompanado de una
información adecuada. Esto comporta la
difusión y el anàlisis de las disposiciones
legales, favoreciendo su correcta interpretacion y aplicación.
La información ha de ser bidireccional.
Debe servir tanto para facilitar a la Administración los elementos de ju!cio que
permitan los ajustes y cambios para
orientar la política educativa como para
garantizar la adecuada difusión de las
nuevas orientaciones educativas.
C) Evaluación
La función evaluadora de la I. Educativa tiene que concebirse mas allà de la
simple evaluación de los centros y los
profesores; debe abarcar la evaluación
del sistema educativo en su conjunto. De
forma que proporcione los fundamentos
necesarios para la toma de decisiones
sobre política educativa, a la vez que se
informa a los centros sobre su propio
funcionamiento, contribuyendo a la mejora de la acción educativa.
D) Mediación
Esta función se configura por la singular situación de la Inspección en el Sistema, lo que permite la canalización en
una doble dirección de la información:
desde los órganos de decisión a los centros; a la vez que facilita a los órganos
administrativos las opiniones, reacciones que suscita la implantación efectiva
de la normativa y orientaciones a las autoridades educativas. En esta última dirección, también hay que senalar la función prospectiva en la formulación de actuaciones necesarias para la mejora del
funcionamiento del sistema.
E) Dinamización
Por la estrecha relación que la Inspección mantiene con los centros, es un instrumento especialmente idóneo para impulsar, difundir y generalizar las acciones renovadoras.
Como consecuencia del control-asesoramiento y de la evaluación-orientación, la dinamización se traduce en el
asesoramiento que positiviza el control y
promueve las modificaciones y cambios
derivades de la evaluación.

El correcto desarrollo de las funciones
apuntadas necesita de una adecuada organización y forma de funcionamiento.
No se pretende agotar el tema en toda
la profundidad y concreción necesarias,
però sí al menos insinuar las líneas bàsicas que deben canalizar la organización.
A) Unificación e integración
El àmbito de actuación de la Inspección debe ser el Sistema en su conjunto, por lo que la función inspectora ha de
tener un caràcter unificado. El modelo
organizativo y funcional ha de propiciar
la intervención en el àmbito general del
Sistema, sin separación entre los distintos tramos, però a la vez sin perjuicio de
especialización/dedicación a tareas específicas. La concepción de una Inspección separada por niveles educatives dificulta la supervisión del Sistema, y mas
si consideramos la visión de interconexión que debe presidirlo.
B) Actuación planificada
Las actuaciones tienen que estar enmarcadas dentro de un Plan de Actuación para todo el país, que a su vez serà
concretado en planes territoriales. Esta
planificación, que distribuye y prioriza
los trabajos de forma anticipada, controlada y temporalizadamente, responderà a
las necesidades previamente detectadas.
C) Intervención colegiada
Por simples criterios de eficàcia, la intervención de la Inspección debe realizarse fundamentalmente en equipo, lo
que a su vez permitirà ganar en objetividad.
En cuanto a su ubicación orgànica,
debe tenderse a un punto en el que se
asegure, a la vez, la necesaria dependència/independència respecto de los
distintes sectorès que intervienen en el
sistema educativo. Ello en base a las funciones que le hemos asignado y por la
necesidad de romper la excesiva o ex-

clusiva dependència que hasta la fecha
puede tener del poder ejecutivo.
REQUISITOS, FORMA DE ACCESO
Y RENOVACIÒN
Los requisitos necesarios para acceder a la función inspectora, en cuanto a
titulación, deben ser aquellos que permitan, en base a la legislación existente, la
intervención en el conjunto del Sistema.
Por lo tanto, sin que suponga contradicciones con las reivindicaciones bàsicas
de nuestra alternativa sindical (Cuerpo
Único), en la actualidad pasa por la licenciatura. Este planteamiento debe tener
únicamente caràcter tàctico, ya que la
mera posesión de una determinada titulación acadèmica, hoy por hoy, no asegura una mejor cualificación para el desempeno de la función inspectora.
Frente a la afirmación anterior, el conocimiento del funcionamiento del Sistema Educativo mediante una determinada
experiència sí que puede ser un requisito al que dar caràcter estratégico.
La forma de acceso debe ser mediante Concurso de Méritos, respetando las
debidas condiciones de objetividad y en
base a méritos y capacidades contrastadas.
Finalmente, llegades al punto de definirse por RENOVACIÓN-ESTABILIDAD
O TEMPORALIDAD, y dado lo controvertido que puede resultar este aspecto,
parece conveniente dejarlo abierto para
llegar a la mayor concreción posible en
el marco del debaté congresual. No obstante, sí que parece conveniente y necesario que lleguemos a un posicionamiento claro al respecto, ya que la indefinición actual, mantenida desde la pròpia Administración, resulta la mas peyorativa de las situaciones. Su maníenimiento refuerza la anulación de la independència respecto del Gobierno, lo que
es grave obstàculo para el normal y
correcto desarrollo de las funciones de
la Inspección.

Proposta de
resolució
Davant l'acord del NOU SISTEMA RETRIBUTIU, on es contempla al punt 11
del capítol III dels acords la possibilitat
d'ofertar activitats de Formació Permanent als sindicats; la necessitat d'oferir
plans de formació a l'afiliació per tal d'implementar la nostra acció sindical i perfilar la nostra alternativa en política educativa; la necessitat de qualificar i dinamitzar al sector d'aturats i aturades, i donada la demanda detectada per part de
l'afiliació per tal que el STE-PV oferesca
i/o dinamitze plans específics i autònoms
de formació, i en desplegament d'allò
contemplat al punt 12 de l'art. 15 dels
Estatuts del STE-PV, RESOLGUEM:
— Que s'Inicie al final d'aquest curs
un procés d'informació/debat sobre:
a) La conveniència d'assumir responsabilitats en aquesta àrea.
b) Que aquest debat siga planificat
per tal de realitzar-lo i concloure'l el 1.er
trimestre del curs proper, I impllque al
major nombre d'afiliació, professorat I
MRP's.
c) Que l'acord, en cas que fos positiu, Impllque inexcusablement un pla de
cursos a desplegar durant l'any 93, la
viabilitat econòmica I mínims organitzatius (permanents sindicals responsables,
comissions de treball estables, convenis
econòmics —Conselleria: Educació, joventut—).
Camp de Túria

Proposta de
resolució: la
PSS
«L'STE-PV considera discriminatòria
la Prestació Social Substitutòria per als
joves Objectors de Consciència (més duració que el Servei Militar, règim disciplinari militaritzat) i sensibles als problemes
d'atur que encara pateix la societat en
general i, en particular, el sector de l'ensenyament, denunciem i denunciarem la
PSS en la mesura que reste llocs de treball necessaris per a la societat, i per
tant aquest sindicat no acollirà prestacionistes, igual que han determinat fer d'altres sindicats, com CC OO i la CGT, per
aquests motius.»
Camp de Túria

Proposta de
resolució: el
Servei Militar i
la Insubmissió
«L'STE-PV, partidari de la resolució
pacífica dels conflictes, I compartint l'as-

piració de l'erradicació del militarisme
com institució, està d'acord amb la desaparició del Servei Militar Obligatori,
dels exèrcits i dels aparells i valors militars.
Per tant, mostrem la nostra simpatia i
solidaritat per la insubmissió, protagonitzada per joves i organitzacions que aspiren a les finalitats esmentades.
L'STE-PV recolzarà els insubmisos,
tot i defensant que no siguen discriminats laboralment per mantenir aquesta
decisió.»
Camp de Túria

Municipals
«L'STE-PV promourà una campanya
per tal de reclamar més competències i
recursos per als Consells Escolars Municipals, Comarcals I de Centre, Alguns
punts a destacar són;
— Dret a la regulació de la jornada escolar (centre).
— Que les substitucions siguen cobertes mitjançant borses de treball locals i/o comarcals, amb criteris unificats
a tot el País Valencià.
També demanem un canvi, prèvia discussió i valoració, de la legislació referent als CEM, sobre la representació i re-

presentativitat del professorat als mateixos, per tal que l'elecció d'aquest siga
directa per tot el professorat de l'àmbit,
mitjançant llistes obertes, tot i garantint
representació sindical.»
Camp de Túria

Proposta de
resolució:
Sàhara
«L'STE-PV manifesta la seua solidaritat amb la lluita i l'aspiració del poble saharaui del seu dret a l'autodeterminació,
l'exercici de la seua sobirania i la resolució pacífica del seu conflicte amb el
regne marroquí. Denunciem les interferències d'aquest govern al pla de pau
aprovat per l'ONU i reclamem la celebració immediata í amb garanties del Referèndum.
A part de comunicar aquesta resolució
a l'ONU, al Govern espanyol, tot i exíglnt-ll una política més decidida en contra de les pressons del govern marroquí,
a l'ambaixada marroquina i al Front Pollsarl, aquest Congrés s'adhereix a la
campanya "Un dia del teu salari per al
Front Polisari" (salari net mensual/30
dies a ingressar als comptes corrents
oberts a l'efecte) i la difondrà entre la
seua afiliació i la resta del professorat.»
Camp de Túria
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