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Joan Fuster: Mestre i amic

«Sense himnes, sense banderes, sense visques.»

«És preferible parlar, parlar clar i dir-ho tot. Les paraules, o les
mitges paraules, que se us quedaran dins el cos se us hi podriran».

Joan Fuster, *'Consells, proverbis i insolències".
El diumenge 21 va ser un dia de dol que difícilment podrem oblidar.
Joan Fuster va morir sobtadament a sa casa, a Sueca, entre amics.

Ell va ser per a nosaltres mestre i amic; d'ell hem après, amb ell hem
après. Va ser mestre sense voluntat de ser-ho; va ser un mestre

improvisat en un país sense consciència.
A d'altres els correspon valorar la seua obra, l'abast de la seua obra,

diversa i dispersa com ell mateix, com les seues preocupacions i els
seus interessos. D'altres s'encarregaran de fer realitat el que ell va dir:

«La meva posteritat serà de paper».
Tanmateix, no ha de ser únicament així; la «posteritat» de Joan Fuster
ha de ser també d'idees, de consciència, de fidelitat a una terra i una
llengua. Hem tingut sort d'haver-lo conegut. De nosaltres, ensenyants
del País Valencià, depèn que el nostre alumnat d'ara, que és el futur

d'aquesta societat, també el conega. Per a no oblidar el que d'ell vam
aprendre, ho haurem de repetir.

Dels dies 2 al 6 de juliol
se celebrarà a Guardamar
(Baix Segura) l'Escola Sin-
dical de la Confederació
d'STEs.

El desenvolupament de
la LOGSE, la Reforma de
la Formació Professional,
el mapa escolar i l 'estructu-
ra orgànica de Centres, la
situació de privada, «el de-
cretazo», la Llei de Vaga i
la situació sociopolítica i
sindical, seran, entre d'al-
tres, els temes a debat i re-
flexió que us proposem.
Tot açò amb una bona dosi
lúdica per tal de no desen-
tonar amb les dates que es-
tem. Des de la redacció de
l'ALL-I-OLI us animem a
participar i fruir d'aquesta
escola sindical, la qual, any
rere any, està assolint un
nivell important.

Finalment, volem salu-
dar a tots els participants
dels al t res STEs, tot i
agraint-los la seua col·la-
boració.

El professorat

L'STE-PV, com ja anunciàrem al
seu d'a en l'ALL-I-OLI, va presen-
tar un corttenciós-administratiu re-
clamant el cobrament de t r iennis per
al professorat interí.

Segons una sentència del Tribunal
Superior de Justícia de València, so-
bre un recurs presentat amb anterio-
r i t a t , el professorat interí amb tres
anys de serveis té dret a percebre les
retribucions corresponents al valor
del trienni.

Per tal de presentar Ics eorrespo-
nenl.s reclamacions a la Conselleria,
el servei jurídic de l'STE-PV ha pre-
parat un recurs. Passeu per les seus
del Sindicat.

Encara esteu a hora!
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Después del 28 M

Un debaté para el futuro
Pasado ya un tiempo prudencial desde la l'echa

del 28 de mayo, son muchos los anàlisis que se han
hecho y seguiran haciéndose. Algunas cosas parecen
claras, el seguimiento no ha sido el del 14 D; el im- -
pacto social ha sido importante en determinados sec-
tores y zonas del Estado espanol, però ha sido limi-
tado globalmente hablando.

Cada cual saca las conclusiones que mas le inte-
resan. Las grandes centrales hablan de éxito, de pre-
siones políticas y empresariales y de abrir ràpidamen-
te una negociación, però han dejado en segundo pla-
no la continuidad de la lucha y el presunto paro de
24 horas del otono. El Gobierno signe hablando de
las bondades de Europa, de su capacidad para sacri-
ficar amistades en aras del bien común y de los sa-
crifícios que los trabajadores y trabajadoras hemos
de hacer para afrontar el duro camino hacia la Eu-
ropa prometida, però no concretada.

Los que participamos de la convocatòria lo hici-
mos porque no creemos que sea nada bueno ir a nin-
gún sitio dcjàndose en cl camino a sectores socíales
marginades; porque no creemos que sea posiblc una
Europa futura con menos protección social; porque
no creemos posible la convergència aumentando las
diferencias en inversión educativa y servicios socia-
les, y porque cntendemos que solo es posible un pro-
yecto común con el esfucrzo de todos y no con el sa-
crificio de los mas débÜes. Y, por tanto, discrcpamos
de las formas de hacer las cosas de unos y otros y pen-
samos que es necesario analizar las causas y las con-
secuencias de actuaciones que pueden determinar el
futuro del sindicalisme a medio plazo.

El Gobierno socialista decidió lanzar una ofensi-
va, tras la superación del 14 D. Con la PSP se con-
tenta a algunos sectores de trabajadores, especial-
mente del sector publico, però marginando de la ne-
gociación a muchos otros que sin ser mayoritarios tu-
vïeron una participación activa en la lucha. Platafor-
mas Sindicales, CGT, ClS, SOC, STEs..., los traba-
jadores/as estan ausentes del proceso de negociación,
las tabias a negociar las hacen exclusivamenle las cú-
pulas sindicales de CC OO y UGT. Con la inestima-
ble ayuda de las centrales mayoritarias se entra en un
proceso de pacificacíón social que dura mas de tres
anos. En este período el proceso de integración eu-
ropea avanza según las directrices de! mas puro libe-
ralismo europeo, y el Gobierno socialista decide su-
birse al tren europeo a cualquier precio.

Socialmente, nos instalamos en la insolidaridad
y el individualisme, y ya con todo preparado comen-
zó el 92. Todos los conflictos se endurecen y aigunos
se puclren (caso de la EMT); CC OO y UGT contem-
plan los acontecimientos con cierta complacencia, y
la «sociedad» reclama una ley de huelga a través de
las televisiones (que ahora hay mas de una). El «De-
crctazo» es la fruta madura de un proceso que no
acaba ahí y que, mas allà de una convergència que

se pretendc brutal, nos puede llevar al desprestigio y
la anulación de nuestra única defensa: la lucha soli-
daria del conjunío de la clase trabajadora, represen-
tada por los sindicatos. Haría mal en todo caso el
PSOE, abanderado de la causa de los mas débiles a
lo largo de su historia, si contribuyera al debilita-
miento de los sindicatos por intereses coyunturales,
ya que su proyecto final estaria en peligro.

Constatamos con tristeza que también las gran-
des centrales tíenen su responsabilidad, ya que, ins-
taladas en la íuer/a de su volumen, han olvidado cl
contacto con los trabajadores, han idcntificado el
bien de aquéllos con su propio crecimiento y han te-
nido la tentación de convertirse en poderes fàcticos,
despreciando y marginando a los que ejercemos el de-
recho a la diferencia. Fuimos muchos y muchas los
que tras participar y contribuir al éxito del 14 D con-
lemplamos cómo se nos expulsaba de la PSP, se su-
plantaban las mcsas de negociación y se nos expro-
piaba nueslra lucha para utí l izarla con fines secta-
rios. Todo ello no ayudaba a la repeticiòn de un hís-
tórico 14 D.

El resto de las fucrzas de izquierda no han sido
capaces de abrir un debaté social con alternativas a
Maastricht o al camino emprendído por el PSOE; si
las hay, no han tenïdo suficiente difusión. Ante un
hecho tan trascendcnlc como una huelga general cl
debaté políüco ha sido francamente pobre.

También nosotros tenemos nuestra responsabili-
dad; un hecho de la envergadura del Acuerdo de Uni-
dad Europea no ha merecido un debaté sindical. Tan
inmersos como estamos en el desarrollo de la LOG-
SE, hemos ido por detràs de los acontecimientos que
realmente condicionan el fu turo del Sistema Educa-
tivo de nuestro país. Nuestra participación en la huel-
ga era obligada ante una sèrie de medïdas que ame-
nazan las mas elementales conquistas sociales, que
pretenden recortar los derechos sindicales y que ín-
tentan hacer cargar sobre los mas débiles los sacrifi-
cios mas duros. Però cl debaté ha sido cscaso, y ello
ha contribuido a que la implicación del conjunto del
profesorado haya sido limitada.

Con todo, el panorama no es tan ncgro; la huel-
ga fue cuantitativamente imporlante, cualitativamen-
te mas. Los sectores industriales importantes se pa-
ralizaron; amplïas zonas del Estado hicieron huelga
de 24 horas con un fuerte seguimiento, y el movi-
miento obrero dio muestras de que no està muerto.

El debaté està abierto, y a todos y todas nos
corresponde decidir en què Europa queremos vivir,
en un club de ricos insolidarios o en un colectivo de
pueblos soberanos y solidarios que contribuyen des-
de su desarrollo al desarrollo de los demàs. Como
parte de la ciudadanía y como cnsenantes, no pode-
mos estar ausentes del debaté. Nos jugamos el fu-
luro.

Ajuntament de València:
Un any d'eficàcia?

Nou sistema retríbutiu

3 sindicats signen l'acord a Catalunya
A principis d'aquesl mes de j u n y , el Departament d'Ensenyament de la Gcneralilal de Catalunya i algunes

organitzacions sindicals, excepte STEs de Catalunya, USTEC Í CGT, han arribat a un acord sobre cl complement
específic de la funció docent. Es tracta d 'un acord homòleg al que se signà ací al País Valencià sobre cl nou sistema
retributiu, el famós acord dels sexcnnis.

Les raons per les quals l'STE de Catalunya s'ha oposat a l'esmentat acord són les mateixes que l'STE-PV va
esgrimir en el seu dia per a mostrar la seua oposició al sistema de sexennis.

En primer lloc, els sindicats catalans que s'han mostrat en contra del seu acord ho han fet perquè, al ser un
sistema retributiu estratificat, no només no assoleix l'homologació per a la totalitat del professorat, reconeguda en
l'anterior acord de 1989 (que ja va suposar 5.000 ptes. més per al professoral català que el de la resta de PEstal),
sinó que a més impedeix reivindicar-la en un f u t u r .

En segon lloc, és un sistema que afavoreix la promoció individual , menystenint la tasca docent col·lectiva,
possibilitant la jerarquit /ació al pr imar tot allò que es fa fora de l 'aula.

En tercer lloc, presenta com a mèrit de promoció cl requisit de formar-se a raó de 5 hores per any.
Hn conjunt , el plantejament d'aquest acord s'oposa clarament a Ics tradicionals reivindicacions i darreres l lu i -

tes del professorat contra la carrera docent.

QUADRE COMPARATIU DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC.

PAÍS VALENCIÀ

Mensual ptcs.

10.000
5.000
5.000

1 1 .000
1 1 .000
12.000
17.000
5.000

Anual ptes.

120.000
60.000
60.000

132.000
132.000
144.000
204.000
60.000

CATALUNYA

Mensual ptes.

10.000
9.000

5.000
8.000

13.000
17.000
5.000

Anual ptes.

120.000
108.000

60.000
96.000

156.000
204.000
60.000

Les passades eleccions municipals
varen fer possible que el PP i Unió
Valenciana pactaren i obtingueren cl
Govern de l'Ajuntament de la ciutat
de València. Un any després la va-
loració d'aquest període en tot allò
que fa referència a l'Educació es pot
qualificar de nefasta i involucionis-
ta. La delegació d'Educació va cau-
re en les mans, quines mans!, deM, a

Dolores Garcia Broch, regidora
d 'UV. Però no és aquest personatge
l 'únic responsable de la mala gestió;
és tot l 'equip de Govern municipal,
començant per la pròpia alcaldessa,
que deixant fer a la delegada d'Edu-
cació s'ha coresponsabilitzat d'a-
questa.

Una de les primeres actuacions va
ser en les Escoles Infantils Munici-
pals. La creació de tres escoles va su-
posar la pèrdua de! seu lloc de tre-
ball de les plantilles d'Aiora i la Llu-
na. I açò amb el vist-i-plau d'alguna
organització sindical que va pactar
amb l'equip municipal un barem on
deixaven fora a un bon grapat de
persones que al llarg de molts anys
havien treballat al sector. Però no és
l'única actuació dins d'aquest nivell
educatiu; el retard en el comença-
ment del curs escolar per les obres
inacabades i la mala planificació van
fer que molts pares Í mares trague-
ren els seus f i l ls i filles de les escoles
i les portaren a d'altres. Davant
aquesta situació no podem més que
concloure que tots aquests fets no
eren casuals i que estaven orientats
cap a la potenciació del sector pri-
vat.

Una idea llançada reiteradament
per aquesta regidora era que les sub-
vencions municipals a les escoletes
s'ampliarà també a tota la xarxa de
«guarderies».

També ha hagut molts problemes
a la Universitat Popular de Valèn-
cia; tota la plantil la anterior està en
el carrer (32 professores Í profes-
sors). Molts amb contractacions
temporals . Varen ser despatxats
aduin t que «alguns ja complien tres
anys i que en alguns casos hi havia
informes de mala conducta com a
docents». Després d'açò va haver
una contractació de 43 professors «a
dit», sense passar pels òrgans de ges-
tió del Patronat Municipal, segons
informava tota l'oposició munici-

pal. Més tard es va obrir una bossa
de treball, quan alguns dels seleccio-
nats tenien un contracte setmanes
abans! Ara, els anteriors treballa-
dors estan pendents de Magistra-
tura.

Una mostra de talant i de la for-
ma de gestionar la delegació d'Edu-
cació són tots els problemes generats
amb el manteniment i la neteja dels
Col·legis Públics de la ciutat . Alguns
d'ells varen ser entregats a l'Ajunta-
ment al principi del curs i aquest es
va negar a acceptar-los. Però ara, a
l'acabament del curs, també està
passant el mateix en alguns, com
Forn d'Alcedo...

Però un fet més greu encara és la
negativa a cedir solars municipals
per a la construcció de nous centres
públics en alguns barris de la ciutat
(Jesús...), barris que tenen una gran
mancança de llocs escolars públics.
D'aquesta forma el Consistori pre-
tén que no hi haja una oferta públi-
ca i per tant que l'escolarització es
faca en la privada, beneficiant als
empresaris del sector.

I una de les darreres actuacions és
l'ingerència i l 'intent de control de
la gestió democràtica dels Consells
Escolars de Centre. L'Ajuntament,
mitjançant la delegació d'Educació,
ha enviat una circular als seus repre-
sentants municipals als Consells Es-
colars de Centre on «alerta» sobre el
perill que pot haver per la mania de
la Conselleria «de imponer en con-
tra de los derechos de los padres la
llamada línea en valenciano», quali-
ficant aquesta política de «trampa
lingüística» i «antivaíeneianista».

Resolución sobre la aplicación de las ratios

en la Primària

Un paso adelante,
dos pasos atras

Uno de los aspectos mas positivos
comemplados en la LOGSE es la
disminución de las ratios de alumna-
do por unidad escolar, aunque no es
la que reivindicàbamos desde los
STEs.

Sin embargo, las Administracio-
ncs en general estan hacicndo una
inierpretación sesgada del período
de aplicación de las mismas para jus-
t i f i c a r su fal ta de planificación y las
concesiones que se estan hacicndo a
las Patronales de la privada y a la
CONCAPA.

De esta manera estan autorizando
ratios superiores a las establecidas,
jus t i f icàndolas en las nccesidades de
cscolarización, aunque al mismo
ticmpo estan procediendo al cierre
de unidadcs tanto públicas como
concertades, manteniendo así unas
ratios injustificables, en lugar de
aprovechar la disminución del índi-
cc de natalídad para reducirlas. Des-
de la Confederación de STEs consí-
deramos que éste es un reflejo mas
de las directrices economicistas en
servicios públicos csenciales que

emanan de la política econòmica del
Gobierno.

Asimismo, las actiíudes públicas
adopladas últimamente respecto a
este lema por las Patronales del sec-
tor de Privada y por la CONCAPA
demucstran una vez mas la visión
clienlelista que tienen de la ensenan-
za, de la que esperan oblener bene-
ficiós económicos y/o idcológicos,
en lugar de buscar una formación in-
legral del alumnado.

Desde la Confederación de STKs
enlendemos que estàs medidas van
en dctrimento de la calidad de la en-
scnanza, ya que se està anteponien-
do intereses particulares, económi-
cos o ideológicos a los educatives,
pcrmitiendo así lo que es el espíritu
de la LOGSE. Por lodo ello, los
STEs seguiremos exigiendo, tanto a
las Patronales como a las Adminis-
traciones, el estricto cumplimiento,
como mi'nimo, de lo establecido en
la LOGSE y en sus desarrollos res-
pecto a las ratios alumnado/aula.

Pleno Confedera! de los STEs
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3 anys del Consell Escolar Valencià

Amb la sessió plenària celebrada el dia 19 de juny finalitzava l'actual mandat del CEV
que es constituïa e! 6 de març de 1989.

QUÈ HA FET FX CEV EN AQUESTS TRES ANYS?

Com es diu al Decret de creació: «El CEV és el superior òrgan consultiu i de participació
social en la programació general de l'ensenyament a la Comunitat Valenciana».

Seria quasi interminable, a més de tediós, fer una enumeració de tots els temes tractats,
dels informes elaborats i de les ponències realitzades al llarg dels 23 Plenaris, les 29 reunions
de la Comissió Permanent i les innombrables reunions de les diverses comissions de treball
que s'han fet al llarg d'aquests 3 anys.

A la vista del treball realitzat, l'STE-PV no té cap dubte en considerar que el CEV s'ha
convertit en un dels foros més importants i prestigiosos per a la reflexió educativa i ei debat.
Creiem que cixe reconeixement al treball ben fet va traspassant a poc a poc l 'àmbit merament
educatiu i va arribant a altres Administracions que el requereixen tant per a informar alguns
projectes com per a establir vies de col·laboració; l 'última d'aquestes actuacions ha estat ['«in-
forme sobre la proposta de col·laboració plantejada per la Direcció General d'Atenció i Pre-
venció de la Drogodependcncia, de la Conselleria de Treball».

SERVEIXEN PER A ALGUNA COSA LES DECISIONS DEL CEV?

El CEV, com qualsevol òrgan de participació educaliva, té dues finalitats: la que li con-
fereix la legislació i la de ser un fidel termòmetre de les postures i posicionamcnts dels dife-
rents sectors en els temes educatius.

Legislativament se li encomana ta consulta preceptiva per part de l 'Administració Educa-
liva d'entre altres coses: «Els criteris i el contingut dels Projectes de Llei que en matèria edu-
cativa el Consell de la Generalitat Valenciana es proposarà remetre a les Corts Valencianes
per ser aprovats» i «Les bases i els criteris bàsics per a la programació general de l'ensenya-

ment a la Comunital Valenciana en aspectes com: determinació específica dels llocs escolars
que hagen de crear-se, substituir-se o suprimir-se; elaboració dels programes escolars i de les
orientacions pedagògiques generals; desplegament de les accions compensatòries de caràcter
educatiu; promoció de la consciència d'identitat i dels valors històrics i culturals del poble
valencià».

En aquest tema es pot dir que el CEV ha acomplit sobradament el seu treball. Ara bé,
com diu el Decret, és un òrgan consultiu, la qual cosa vol dir que en molts temes s'ha tingut
en compte les seues recomanacions i, per tant, s'han vist reflexades en les distintes ordres i
decrets i altres tantes vegades poques de les recomanacions fetes han estat replegades per
l'Admínislració.

Per a il·lustrar açò hi poden servir perfectament dos exemples molt representatius d'aques-
ta legislatura: els informes sobre creació i supressions d'unitats escolars ï els informes sobre
calendari escolar. En el primer cas cap de les recomanacions fetes per a l'ajust escolar cada
curs han estat tingudes en consideració; el segon cas (tal volta cl de més transcendència pú-
blica) va ser l'informe sobre el calendari escolar per al curs 91-92. En ell es proposaven a mode
experimental dos descansos intertrimestrals (novembre i febrer), per començar així amb una
reforma de l'actual calendari escolar. De la proposta original la Conselleria va assumir el des-
cans intertrimestral de febrer. Ha estat, per tanl, una experiència proposada pel CEV.

Altre factor a considerar a l'hora de valorar la credibilitat que li mereix a l 'Administració
Educativa el CEV és comprovar com en aquests tres anys han comparescut pràcticament la
lotalitat de Direccions Generals de la Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència quan s'ha
requerit la presència d'algun Director General o Cap de Servei; el propí Conseller ho ha fet
en 4 ocasions. Cal destacar en aquest apartat la presència de l'aleshores Director General de
Renovació Pedagògica del MEC i actual Ministre d'Educació, Àlvaro Marchesi, per informar
i debatre el «Llibre Blanc per a la Reforma del Sistema Educatiu», el 8 de j u n y de 1989, Í la
del Conseller Antonio Escarré per a presentar «La Reforma del Sistema Educatiu al País
Valencià».

QUÈ HA FET L'STE-PV EN AQUEST CEV?

La representació del professorat al CEV vingué donada pels resultais electorals del 88 i
en base a ells ens convertiren en l'organització més representativa, amb 3 consellers en pública
i 1 en privada (compartit amb CC OO, com a UTEP), la qual cosa ens ha permès estar pre-
sents a la Comissió Permanent.

Des de la creació del CEV l'hem considerat com el màxim òrgan de participació educativa
i seguint aquesta filosofia hem intentat sempre fer un treball seriós, aportant la nostra reflexió
i el nostre model d'Escola Pública Valenciana a tots els debats. És per això que sempre que
ha estat possible ha hagut representació de l'STE-PV tant en les comissions de treball com en
els diferents Seminaris Í Jornades organitzats.

QUÈ CAL MILLORAR EN EL PROPER CEV?

Per l'experiència acumulada creiem que cl treball que es realitza al si del CEV hauria de
t indré una major repercussió. A hores d'ara, encara una gran pari del professorat veu cl CEV
corn a quelcom estrany Í allunyat d'ell; si açò passa amb el professorat, és fàcil intuir la resta
de la Comunitat Educativa què hi pot pensar.

És, per tant, necessari que les decisions presses en aquest òrgan siguen conegudes i valo-
rades per tot el conjunt de la Comunitat Educaliva, Í en aquest sentit l'STE-PV té un gran
repte de f u t u r i un compromís ineludible amb tot el professoral si volem que realment tothom
se senta representat: PALL-I-OL1 ha de ser una de les vies. Per altra banda, és necessari que
cl CEV siga l'exemple a adoptar pels Consells Escolars Municipals, per a la qual cosa s'han
de buscar vies de comunicació i treball conjunt. Un bon exemple que cal potenciar va ser la
proposta feta per l'STE-PV el curs passat d'implicar a tots els CEM en la discussió sobre «El
Calendari Escolar per a la Reforma».

En definit iva, l'STE-PV ha de continuar apostant ben forl per qualsevol òrgan que ofc-
resca l'oportunital de potenciar la participació de tots els sectors socials, i ha de garantir que
tant el treball del CEV com el dels CEM no siga un treball que sols repercutesca en ells
mateixos.

Nuevo Ministro,
viejos problemas

Hacc unos dia s Javicr Solana ha sido nombrado Minislro de Asun-
tos Exteriores, sicndo suslituido por el Sccrelario de Kslado, Alfre-
do Pérez Rubalcaba.

Desde estàs paginas saludamos al nucvo Ministro y esperamos que
de salida a los graves problemas que tiene la cducación ante la pers-
pectiva de la aplicaeión de la Reforma.

Para empe/ar le recomendamos, humildementc, eso sí, que cm-
picce por tomarsc en serio la reílexión que todos los sindicalos le pre-
senlaron a principio del mes de abril. A ver si es verdad.

Excmo. Sr. D. Javier Solana de LOGSE, existe un postulado bàsico
Madariaga.

Madrid, jun io de 1992.
Los Sindicatos de Ensenanza

STEs, CC OO, PETE-UGT, CSI-
CS1F y ANPE nos dirigimos a V. E.
para manifestarle nuestra mas pro-
funda preocupación por la sítuación
que durante el ult imo curso se vive
en la Ensenanza Pública.

Transcurridos casi dos aíïos desde
la aprobación parlamentaria de la
LOGSE, los Sindicalos de Ensenan-
za entendemos que la Reforma «no
va por buen camino».

Independientcmente de la valora-
ción'que en su dia realizó cada uno
de los Sindicatos acerca del conteni-
do y las propuestas que implica la

del Ministcrio de Educación y Cièn-
cia que lodos compartimos: la Re-
forma necesita consenso y todo cl
profesorado, motor de la misma, ha
de eslar debidamente incenlívado y
motívado.

En cl presente curso escolar los
Sindicalos de Ensenanza constata-
mos que cl deseado consenso se ha
ido deicriorando en la Mesa Secto-
rial de Negociación, hasta su lotal
degencración. Téngasc en cuenta
que ninguno de los importames De-
cretos que en este curso desarrollan
la LOGSE —y han sido muchos—
ha contado con el ava! de ni uno solo
de los Sindicatos. Si a esio anadimos
que las úl t imas decisiones importan-

Ics del Minís ter io —modífícación de
la Jornada Escolar de Primària, ase-
sorías de CEP y variación de las con-
diciones para la contratación del
profesorado inter ino— se han torna-
do de manera unilateral y sin con-
sulia prèvia a los Sindicatos, se po-
drà hacer una perfecta composición
de lugar sobre las causas de lo que
los Sindicalos de la Ensenanza Pú-
blica consideramos rup tura de ncgo-
ciacioncs y del dialogo con las y los
rcpresenlanles del profesorado, im-
prescindibles para llevar a buen
puerto la Reforma.

Muchas son las sombras que des-
de la macroestructura econòmica
planean sobre la Reforma; el recor-
te presupucstario de junio del ano
1991, el de los Prcsupuestos Genera-
les del Estado para cl ano 1992 en
matèria de inversioncs sobre la me-
mòria econòmica de la LOGSE, son
algunos de los ejcmplos; por no ci-
t a r la falta de acuerdos y la necesa-
i'ia negociació n en cada àmbito
correspondieme de la Reforma de la
l-'ormación Profesional o el sesgo,
nada despreciable, que han sufrido

los inicialcs Proyeclos Curricularcs
o la política de perfeccionamienlo
del profesorado.

La inquielud que estos hechos nos
provocan se ve acrecentada por la
mala política que desde las Adminis-
traciones Educativas se està aplican-
do. Tenga en cuenta V. E. que la in-
centivación y motivación al profeso-
rado que usted menciona en todas
sus manifestaciones se està quedan-
do en pura retòrica. Por el contra-
rio, cl profesorado pcrcibc en mu-
chas ocasiones, y con origen en la
política del Minislerio de Educa-
ción, incerlidumbre hacia su fuluro
y hacia sus condiciones laborales, así
como falta de apoyo pedagógico a la
hora de cmprender las transforma-
ciones melodológicas que la Refor-
ma implica.

Los Sindicatos de la Ensenanza
entendemos que la Reforma Educa-
liva no puede ni debe consistir ex-
clusivamentc en medidas y cambios
superestruelurales cara a la galeria,
en los cuales el profesorado es una
ficha de dominó que no sabé hacia
dónde va a ser movid.a. Si realmentc
V. E. cree que el verdadero actor de
la Reforma es el profesorado, ha de
valorarse esc dato y concretarlo en
una política de negociación y clari-
dad que disipe la zozobra en que
vivc hoy cl profesorado.

Los Sindicatos de la Ensenanza
Pública entendemos que en esle mo-

ment o no solo està roto cl «consen-
so», sinó que la continuidad en la
polílica aplicada por la Adminístra-
ción Educativa puede llevar al nau-
fragio en la educación en el próximo
curso. Por ello creemos que es el
momento oportuno, antes de la fi-
nalización del curso escolar, para
que un cambio de actitud en las re-
laciones con los reprcscntantes del
profesorado pueda encauzar ade-
cuadamenie el dialogo en la ense-
nanza.

Desde esla òptica, los Sindicatos
de la Ensenanza Pública demanda-
mos de V. E. una reunión en la que
se analice la situación de la Reforma
Educativa en este momento y sus
perspectivas, y se disene un calenda-
rio de negociaciones, àgil y operati-
vo, que implique un cambio de acti-
tud de los responsables ministeria-
les, en la idea del consenso y la
claridad.

Los Sindicatos de la Ensenanza
Pública esperamos que su natural
predisposición al dialogo y su dila-
tada experiència política faciliten su
rcflexión sobre la crítica situación
que la ensenanza puede llegar a co-
nocer, y por todo ello esperamos de
V. E. una pronla respuesta.

STEs
ccoo

FETE-UGT
CSI-CSIF

ANPE
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SPEs

Negociació nova estructura dels
Serveis Psicopedagògics Escolars

Després de vàries Meses Tècni-
ques de Negociació, la Conselleria
ha presentat una PROPOSTA DE
DECRET a la darrera MESA SEC-
T O R I A L D ' E D U C A C I Ó . E n
aquesta proposta es fa un disseny de
quina ha de ser l'estructura i l'orga-
nització dels serveis i de les funcions
que han de tindré dins del nou marc
de la LOGSE.

Respecte a l'estructura diferencia
dos tipus de serveis, els que intervin-
dran en centres d'EE, infantil Í pri-
mària, i els que ho faran sols en cl
c e n t r e de s e c u n d à r i a a què
pertanyen. En aquest punt la nostra
postura ha estat des del principi de
la negociació contrària; considerem
que ha d'haver un únic servei psico-
pedagògic que intervinga en tots els
nivells educatius.

Altre aspecte és la composició dels
serveis; sembla que l'Administració
acceptarà la nostra proposta sobre el
personal que els composarà: profes-
sorat d'ensenyament secundari de
l'especialitat de Psicologia i Pedago-
gia, assistents socials, mestres d'edu-
cació especial: audició i llenguatge i
altres professionals. Però encara no
està clar si hi haurà o no interven-
ció, Í en quines condicions, als cen-
tres de Secundària dels logopedes,
assistents socials; sols es parla de
professorat de Psicologia i Pedago-

gia. Seria convenient que al Decret
es regularà la possibilitat que, a més
a més dels Psicòlegs/Pedagogs, tam-
bé a aquests centres tïnguen presèn-
cia ï intervenció altres professionals.

El punt on hi ha una total discre-
pància entre els sindicats, i més con-
cretament PSTE-PV, í la Conselleria
és la situació en què queden els ac-
tuals «psicopedagogs dels SPEs».
L'Administració planteja que conti-
nuen als seus llocs de treball en si-
tuació d'amortitzar. D'aquesta ma-
nera se'ls impedeix la possibilitat
d'accedir al Cos de Secundària. Per
a fer-ho hauran de passar per la pro-
moció del Cos de Mestres al de Se-
cundària. Promoció que està regula-
da pel MEC, amb el suport d'AN-
PE i CC OO, mitjançant un Con-
curs-oposició,, sistema que hem cri-
ticat per no considerar-lo el més ido-
ni per a la MOBILITAT entre Cos-
sos Docents. L'STE-PV va proposar
un Concurs de Mèrits.

De tota manera, el que demanava
el col·lectiu afectat i alguns sindicats
era una consideració diferent i de
forma transitòria, doncs totes les
persones que actualment treballen
com a psicopedagogs han passat per
més d'un procés de selecció on se'ls
demanava, com a mèrit, tindré titu-
lació superior: llicenciatura en Psi-

cologia o Pedagogia o equivalents.
És per això que la formulació que

fa la Conselleria a la proposta de
Decret no ens agrada. Tanca les por-
tes ara, però també en el fu tur ja que
s'hauria de modificar el Decret per
a possibilitar un hipotètic accés dife-
renciat o una integració en un futur.

Altres aspectes del Decret són les
funcions que tindran els SPEs. En
aquest apartat trobem a faltar tot
allò relacionat amb els tractaments.

No volem deixar passar l'ocasió
per a manifestar la nostra preocupa-
ció sobre el tractament que reben els
logopedes en el document, i no sols
ara en aquest Decret, també en el
treball del dia a dia i en la manca de
consideració i valoració que, com a
la resta del personal dels SPEs, hau-
ria de tindré.

Fora d'aquest marc encara no
hem aconseguit un compromís per a
la Negociació d'alguns temes impor-
tants, com les condicions de treball
del personal dels serveis (horari de
treball, itinerància, problemes deri-
vats d'aquesta), la xarxa dels SPEs i
l'augment de les actuals plantilles, la
situació dels Gabinets Municipals
Psicopedagògics davant la nova si-
tuació. En properes Meses Sectorials
hauríem de tractar amb caràcter
príoritari aquests temes.

Provisionals 92
La Conselleria ha presentat l'es-

borrany que regularà la convocatò-
ria del concurs d'adjudicació per al
curs 92-93 del professorat que no
tinga destinació definitiva. La base
de la resolució que es publicarà al
mes de juliol al DOGV serà idèntica
a la del curs passat i que recordareu
conjugava criteris d'antiguitat amb
l'especialització dels mestres. Bàsi-
cament el mecanisme era:

l . a volta. Els participants poden
demanar qualsevol de les places per
a les quals està habilitat. SÍ no ho
fera per no tindré places de les seues
especialitats o perquè no l'interesse
cap de les que queden, passarà a la
segona volta.

2." volta. Els participants que han
passat a aquesta començaran a de-
manar en ordre invers al del llistat,
o siga, de l 'últ im al primer. Hauran
de triar plaça de forma forçosa sem-
pre que quede alguna vacant per a la
qual estiga habilitat. En cas contrari
passaran a la tercera volta.

3.a volta. En aquesta i començant
pel primer demanaran aquells parti-
cipants que no han obtingut plaça en
cap de les anteriors. Es podrà dema-
nar qualsevol de les vacants existents
encara que no es tinga la correspo-
nent habilitació; sols s'exceptuen:
Anglès, Francès, Valencià i Ed. Mu-
sical.

A més del procediment heu de tin-
dré en compte que la convocatòria
que regula l'adjudicació eixirà al
mes de juliol i que encara no està
clar si es faran les adjudicacions la
darrera setmana de juliol o la prime-

EU/WlOPlMldM,
PARECE QUE HAV
M AS PREGUMTAS
QUE KESPOEST45
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ra de setembre. La Conselleria vol
fer-les en juliol, i nosaltres pensem
que no hi ha cap garantia que totes
les vacants pugucn estar quan vol
l'Administració; per això, pensem
que la primera setmana de setembre
ens dóna més garanties. En qualse-
vol cas, una vegada es publique la
convocatòria hi haurà tot un procés
de gestions que heu de preveure: pu-
blicació del llistat de participants,
reclamacions contra el llistat, apor-
tació de documentació per a dema-
nar places d'ensenyament en valen-
cià... Gestions que, independent-
ment de quan es realitzen les adju-
dicacions, les tindreu que fer quasi
segur en juliol.

Nota: El Sindicat ha preparat un
fullet explicatiu de tot el procedi-
ment. Aquest cl teniu a la vostra dis-
posició a les seus del Sindicat. L'ex-
plicació està feta tenint en compte
l'esborrany de la Conselleria, per la
qual cosa sols té un caràcter orien-
taliu mentre no es publ ique al
DOGV el document definitiu.

I Jornada de l'Educació
de Persones Adultes

El passat dissabte 13 de juny va
tindré lloc la I Jornada de l'Educa-
ció de Persones Adultes, organitza-
da pel nostre sindicat. En aquesta
van participar representants de dife-
rents comarques i dels diferents pro-
grames, de Conselleria d'Educació i
Municipals, que existeixen al PV.

Les jornades han estat motivades
per la situació en què es troba el sec-
tor de l'Educació de Persones Adul-
tes una vegada aprovada la LOGSE
i estar pendent el seu desplegament
normatiu. Sobre aquest, el Ministeri
d'Educació i Ciència ha presentat la
seua proposta en les Jornades Tèc-
niques celebrades al mes de desem-
bre. En aquestes s'analitzava la si-
tuació de! sector Í es feien propostes
de futur. Algunes d'aquestes han es-
tat fortament criticades tant pels
professionals que han constituït un
marc de debat, la Mesa de los Agen-
tes Sociales por la Educación de Per-
sonas Adullas, de caràcter estatal i
que pretén ser l'interlocutor amb el
MEC sobre la problemàtica del sec-
tor.

Davant d'aquesta situació, PSTE-
PV va decidir impulsar un debat din-
tre del sector per tal d'elaborar pro-
postes i una plataforma reivindicati-
va per a encetar un procés de nego-
ciació amb les diferents administra-
c ions (Consel ler ia d 'Educació ,
Ajun taments , Diputació). Aquest
procés pren fornia en la Jornada ce-
lebrada el passat dia 13 de juny.
D'aquesta han eixit una sèrie de con-
clusions que marquen la línia de tre-
ball en els propers mesos.

Entre els lemes tractats desta-
Ljuem ia necessitat d'una Llei de l'E-
ducació de Persones / dultes al PV,
la creació d 'un Ins t i tu t Valencià
d'Educació de Persones Adultes, la
necessitat d'una financiació per a
aquesta Llei, la creació d'una Mesa
de l'Educació de Persones Adultes
on participen tant els sindicats com
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associacions d'educadors, d'alum-
nes..., la situació dels Programes
Municipals i dels treballadors i tre-
balladores d'aquests programes, el
desplegament de la LOGSE, la situa-
ció dels centres i del professorat...,
entre d'altres.

Com a conclusió immediata des-
taca la necessitat de potenciar, ara,
la Mesa de l'Educació de Persones
Adultes, per a la qual cosa s'aprovà
fer una convocatòria abans de l'aca-
bament del present curs a sindicats
per a constituir-la i començar a tre-
ballar.

També, i com a conclusió, desta-
ca la necessitat de donar un tracta-
ment específic a l'EPA de les zones
rurals, per a la qual cosa farem nos-
tres les conclusions a què arriben els
centres rurals en la pròxima tro-
bada.

Nota: Les conclusions, que s'edi-
taran pròximament , les podreu
aconseguir a qualsevol de les seus del
Sindicat.

Valoració de la Ponència del MEC — EPA—
I. INTRODUCCIÓ

El PLE CONFEDERAL DE LA
CONFEDERACIÓ DE SINDI-
CATS DE TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT (STEs), cele-
brat el passat mes de febrer, va ma-
nifestar la seua preocupació davant
la política del MEC i de les CC AA
respecte l'Educació de Persones
Adultes.

En aquest document es feia insis-
tència, entre altres aspectes, sobre la
insuficient oferta educativa actual,
l'escassesa de recursos propis del
MEC, la no regulació dels convenis
amb les institucions públiques i pri-
vades, la falta d'una formació espe-
cífica per al professorat d'EPA,
l'absència de coordinació interinsti-
tucional, la greu precarietat en les
condicions de treball del professorat
no funcionari i, a més dels progra-
mes, el nul desplegament legislatiu
del títol III de la LOGSE.

Al mateix temps, els STEs mani-
festàvem la nostra voluntad de pro-
piciar llocs de debat i discussió, o
participar en d'altres existents, sobre
el desplegament de la LOGSE en
EPA; de participar amb voluntat
u n i t à r i a e n l a M E S A D E L S
AGENTS SOCIALS PER L'EPA.

Assenyalar que els STEs han en-
cetat un procés de valoració sobre la
ponència del MEC presentada a les
JORNADES TÈCNIQUES de de-
sembre. Donat que aquest procés en-
cara no ha conclòs, aquestes aporta-
cions es podrien considerar com a
provisionals.

II. AL VOLTANT DK LA
INTRODUCCIÓ

—- Assumim el marc teòric en
què es contextualitza l'EPA.

— El dret a l'educació bàsica
obligatòria entenem que ha de fer-se
extensiu a tota la població. Els per-
centatges amb què treballa cl MEC
són excessivament optimistes quan
es refereixen als que no completen
l'escolarització obligatòria.

— Entenem com a «instrument
de reflexió i debat» les aportacions
del MEC i reclamem cl dret dels
agents socials a participar en ell.

Sobre l'anàlisi de la situació actual

— Ens «sorprèn comprovar» que
el MEC parle de priorilzar i no d'un
pla d'inversions.

— Quan valora els resultats, úni-
cament aborda els estrictament aca-
dèmics, sense valorar en profunditat
les causes.

— Ens « torna a sorprendre»
l'èmfasi que posa en l'anàlisi de la
insuficiència de l'Educació a Distàn-
cia, especialment si es pretén presen-
tar com l'instrument de ('«eficàcia».

La definició de l'oferta i els
instruments de ta mateixa

La ponència del MEC sols repe-
teix allò que apareix a la LOGSE,
sense avançar en els plantejaments
ni en el desplegament.

— De les quatre pàgines que de-
diquen als instruments de l'oferta,
més de tres i mitja les dedica a jus-
tificar la modalitat de l'Educació a
Distància com a instrument clau de
l'extensió d'EPA. La qual cosa no
ens sembla el més escaient ni per als
col·lectius prioritaris, ni per a donar
compliment als objectius que s'arre-
pleguen a l'article 51.2 C del títol
tercer de la LOGSE (desenvolupar la
seua capacitat de participació en la
vida social, cultural, política i eco-
nòmica).

— Entenem que.l'oferta semipre-
scncíal és valuosa en aquelles cir-
cumstàncies en les quals, o bé per les
característiques de l'entorn o les es-
pecials condicions de les persones
adultes, no siga possible una oferta
presencial. Tanmateix seria vàlida
per a donar supon a les persones
adultes en l'adquisició de la titulació
superior .

Sobre l'orientació en KPA

El caràcter que dóna el MEC a
l'orientació en EPA ens sembla molt
reduït. L'orientació no s'ha de limi-
tar a la Valoració Inicial , ni ha de
ser únicament individualitzada. Cal
dòlar de departaments d'orientació
els centres d'EPA, o en lot cas d'e-
qu ips in terdisc ipl inar i de sector,
com a instrument que tendesca a do-

nar suport a l'acció tutorial i a l'o-
rientació.

Sobre el Disseny Curricular

— El currículum de l'EPA ha de
ser específic i ha de respondre tant
en les seues finalitats i objectius com
en els instruments, a les característi-
ques i necessitats de la població
adulta.

— Es requereix la participació de
persones expertes i del professorat
en la definició del currículum.

— L'estructura modular com a
forma única exigeix un major debat.

Sobre el professorat

— La ponència del MEC fa de la
llei virtut, per a justificar la no crea-
ció de l'especialitat d'EPA.

— Reclamem, si més no, la ne-
cessitat d'uns cursos d'adaptació-
habilitació per a tot el professorat
que hi treballe en EPA.

Del model organitzatiu

— Calen projectes educatius de
base territorial (barri o districte, co-
marca o zona rural) que donen res-
posta a les necessitats de l'entorn des
d'una perspectiva integral ï integra-
dora dels objectius de l'EPA.

— Aquests projectes han d'aglu-
t inar i coordinar les ofertes de les di-
ferents entitats públiques i privades
sense ànim de lucre (d'iniciativa so-
cial i popular). Els centres d'educa-
ció de persones adultes haurien de
ser l'eix dinamitzador dels projectes.

— Les fórmules que apunta la
FAEA en el seu document presentat
a les Jornades ens semblen, en prin-
cipi, escaients i apostem per partici-
par en elles.

— Finalment, assenyalar que cal
regular la figura dels convenis de
col·laboració, i exigir la participació
dels agents socials en l'adjudicació
de convenis. Donem suport decidi-
dament a aquelles entitats socials
sense ànim de lucre que tant han
aportat Í suplit a la minsa responsa-
bilitat de les Administracions.

Secrelariaí Confederat dels STEs
Madrid, 1 d'abril de 1992
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Ordre d'inici de curs
1. LA MOBILITZACIÓ

DE SETEMBRE DEL
91 VA
ACONSEGUIR LA
NEGOCIACIÓ
D'AQUESTA ORDRE

Fins setembre de 1991 no ha exis-
t i t negociació de l'Ordre d ' in ic i de
curs. Anteriorment, l'Administració
comunicava les seues decisions i els
sindicats manifestaven les seucs pos-
tures; els extensos documents que
l'STE-PV va presentar en els tres
darrers anys mai foren objecte d'a-
tenció i estudi. El màxim a què es va
arribar va ser que ['Administració
ens contestarà globalment als sin-
dicats.

Tanmateix, la mobilització de fi-
nals de setembre i principis d'octu-
bre de 1991 va aconseguir frenar ra-
dicalment la disminució de professo-
rat que l'Ordre del 91 suposava, i
arrancar la negociació i consulta a la
Mesa d'Educació, abans de I ' l de
maig, «de l'Ordre que regule el
pròxim curs escolar, a fi de poder
realitzar la publicació d'aquesta Or-
dre abans de I'l de juny de 1992».

2. EL PROCÉS DE
NEGOCIACIÓ, DEL
28 D'ABRIL AL 3 DE
JUNY

El procés de negociació ha estat
llarg. En aquest han tingut lloc dos
tipus de reunions: Comissions Tèc-
niques, els dies 28 i 30 d'abril, i 4,
11 i 19 de maig; Meses d'Educació,
els dies 6, 13 i 20 de maig i el 3 de
juny.

2.1. l.a Mesa Tècnica, dia 28
d'abril, dimarts: és formal, se'ns
dóna el primer esborrany de l'Annex
I i I I .

2.2. 2,a Mesa Tècnica, dia 30
d'abril, dijous: els Sindicats aporten
les seues propostes a l 'Annex I.

2.3. 3.a Mesa Tècnica, dia 4 de
maig, dilluns: es continua en l'An-
nex I, i es finalitzen les aportacions.
S'inicien les aportacions dels Sindi-
cats referides a l'Annex II, i no s'a-
caben. L'Administració, com els
dies d'abans, van prenent nota. Hi
ha una novetat important: Els Sin-
dicals determinen una tàclica uni tà-
ria, no fent valoracions d'apartats
concrets i establint punts comuns
bàsics.

2.4. l . a Mesa Sectorial d'Educa-
ció, dia 6 de maig: es llegeix l'acta
anterior, amb la protesta de l'STE-

PV perquè no apareixen les seues
aportacions, i es fixa l'ordre del dia.
La reunió transcorre amb el primer
punt. La discussió queda ajornada.

2.5. 4.a Mesa Tècnica, el dilluns
11 de maig: es continua amb les
aportacions a l'Annex II (Secun-
dària).

2.6. 2." Mesa Sectorial d'Educa-
ció, dia 13: L'Administració contes-
ta a les aportacions fetes pels Sindi-
cats sobre l 'Annex 1 (Primària) i
quins aspectes accepta i quins no.
Demana el posicionament dels Sin-
dicats; aquests parlem unànime-
ment, amb un portaveu, en aquells
temes que hi ha postura unitària. Es
posiciona la Conselleria i la valora-
ció dels Sindicats queda pendent de
demanar temps per a valorar l'An-
nex I, conèixer l'Annex II, i conèixer
el posicionament de l'Administració
sobre aquells temes que són «inne-
gociables» per als Sindicats. En re-
lació a l'EGB, els Sindicats accepta-
ríem una negociació sobre jornada
fora de l'Ordre, com també sobre les
substitucions, però, en tot cas, que
es negocie al mateix temps que l'Or-
dre i es prenguen acords al mateix
temps.

Fruit d'aquesta dinàmica es que-
da per a fer una nova Mesa Tècnica
amb l'Administració per al dia 19, i
una Mesa Sectorial per al dimecres,
dia 20.

2.7. 5.a Comissió Tècnica, 19 de
maig: el dia 18 se'ns va presentar cl
segon esborrany de l'Annex II. En
aquesta reunió vam intentar concre-
tar els temes de l 'annex que van que-
dar pendents en la Mesa Sectorial,
però va quedar clar que ni existia
possibilitat d'acord ni d'avançar en
una Comissió Tècnica en aquests te-
mes. Pel que fa al segon esborrany
d'EE MM, els sindicats van manifes-

tar el seu desacord en una sèrie de
punts, sobretot en els horaris; la
Conselleria ens planteja acordar l'e-
laboració d'instruccions a inspecció,
on els desdoblaments i recupera-
cions estigueren sotmeses a limita-
cions i que els centres els sol·licita-
ren. A més a més l 'Administració no
va acceptar llevar l'excepcionalital
de l'augment d'hores lectives supe-
riors a 18 h.

2.8. 3.a Mesa Sectorial, 20 de
maig: La posició de la Conselleria ha
estat culpabilitzar els sindicats de de-
manar reivindicacions «crudamente
sindicales» i fer afirmacions sobre el
cost de l'Escola Pública front a l'Es-
cola Privada. Com a mostra de les
seues posicions exposem algunes
contestacions a temes significatius
de la negociació:

• Substitucions d'EGB: l'Admi-
nistració no accepta la proposta dels
s i n d i c a t s de que es cobresquen
aquestes a partir del 3r. dia, i va ar-
gumentar els problemes tècnics. La
seua intenció és continuar la línia ac-
tual, cobrir-les a partir de 15 dies, Í
intentarien acurtar-les i accelerar-les
en els centres de 2 a 7 unitats. Res-
ponsabilitza els sindicats de trencar
les dotacions pressupostàries de les
substitucions quan ü exigim perso-
nal superior al catàleg del centre.
Per a la Conselleria, el catàleg és
més que suficient per als primers
dies.

• Jornada en EGB: podrien estu-
diar una negociació posterior del
lema de la jornada continuada dins
d'una negociació global sobre jor-
nada.

« Pel que fa a les reivindicacions
d'EE MM, l 'Administració demana
un temps suficient per a poder ava-
luar cl cost de les fórmules que uni-

tàriament els sindicats li vam plan-
tejar. Davant d'això els sindicats
decidim:

— Convocar assemblees infor-
matives unitàries el dia 26.

— No acceptar cap negociació
anterior al dia 28, dia de la vaga
general.

— Exigir a l 'Admínislració clare-
tat sobre la seua intenció d'avançar
en aquestes reivindicacions.

2.9. 4.a Mesa Sectorial, dia 3 de
juny: l'Administració presenta un
3r. esborrany amb una sèrie de mo-
dificacions respecte als anteriors.
Pel que fa a la plataforma unitària
presentada en la sessió anterior pels
sindicats, l 'Administració no accep-
ía els mínims que havíem establert:

— Compromís de fer-se càrrec de
les substitucions en EGB a partir del
3r. dia.

— No vol concretar el compro-
mís anterior del tema de la jornada
continuada.

— No accepta la reducció per a la
funció de direcció en EGB en eis
centres de menys de 8 unitats.

— Continua mantenint la dife-
rència en l'organigrama entre BUP i
FP, tot i haver ara únicament cen-
tres de secundària.

— L'horari d'ensenyament se-
cundari manté t'excepcionalitat f ins
a 20 h.

— Augmenta la dedicació d'al-
guns òrgans unipersonals en secun-
dària, a canvi de restar dedicació al
càrrec de secretari/secretària.

Els sindicats, després d'un recés
per a adoptar la postura definitiva,
valoren que, malgrat els avanços, el
resultat de la negociació no és satis-
factori. L'Administració dóna per
tancada la negociació.

3. LA UNITAT DELS
SINDICATS

Considerem positiva l'elaboració
de la plataforma unitària signada
per tots els sindicals i presentada a
l'Administració cl dia 20 de maig.

També és positiva l'estratègia co-
muna de mantenir portaveus unita-
ris i rotatius.

Tanmateix les limitacions d'a-
quest procés unitari han estat impor-
lantíssimes: precisament al final del
procés els sindicats van decidir no
enviar informació unitària a tots els
centres ni convocar assemblees per a
valorar els resultats dels processos
de negociació Í , per, tant, impedir
possibles accions de tot el profes-
sorat.

Encara que l'STE-PV ha convo-
cat assemblees per a valorar tot el
procés, no ha cstai possible fer les

accions unitàries que permeteren fi-
nalitzar adequadament la negocia-
ció.

4. VALORACIÓ FINAL
DEL PROCÉS

— Valorem positivament tot el
t rebal l desenvolupat pel sindicat en
l'elaboració de les nostres propostes;
aquestes han crislalhzat a partir del
treball de la nostra organització des
del 89, de les aportacions dels direc-
tors afiliats i d'un nombre important
de claustres i assemblees.

— Es deuria haver convocat més
reunions informatives del procés de
negociació, encara que s'ha fet un
gran esforç.

— La participació del professorat
ha estat reduïda, contrastant amb
l'actitud de l'inici de curs.

— Pel que fa a la negociació,
l'STE-PV valora positivament el que
s'ha aconseguit, especialment la de-
saparició de les afins en BUP, la in-
troducció del segon idioma estranger
en el còmput total d'hores lecüves i
el Pla Anual de Normalització Lin-
güística. S'incorpora la flexibilitza-
ció horària en EGB i en EE MM,
però condicionada a la participació
dels centres en els Plans de Forma-
ció del Professorat, i s 'introdueixen
diferents millores relacionades amb
aspectes pedagògics i de funciona-
ment, com la distribució horària dels
SPEs, la possibilitat de reclamació
de qualsevol estament de la comuni-
tai educativa (no sols el director) per
incompliments d'acords de la Pro-
gramació General, les concrecions
de les funcions i coordinació tu-
torial.

— Ara bé, valorem negativament
Ui negociació perquè no s'ha avançat
en cap dels aspectes relacionats amb
l'augment de recursos econòmics.
Efectivament, els sindicals havíem
acordat incidir priorilàriament en les
substitucions d'EGB i en la millora
de la qualitat de l'ensenyament en
EE MM, ja que s'hauria d' introduir
en l'horari lectiu de 18 h. els desdo-
blaments, les recuperacions i altres
activi tats relacionades amb l'ordre
de 31 de maig del 90. En aquest sen-
t i t , l 'Administració imposa l'excep-
cíonalitat a 20 h. i quan redueix ho-
rari de dedicació a òrgans uniperso-
nals ho fa a costa d'altres càrrecs.

L'STE-PV con t inua rà l l u i t a n t
perquè es resolgueu toies les qües-
tions que han quedat pendents i no
renuncia a plantejar a tols els treba-
lladors i treballadores mesures que
pugnen fer avançar a l'Escola Públi-
ca Valenciana per a situar-la en l'au-
tènt ic marc que exigeix la Reforma
Educativa.

Una volta més: "Supressions 92" a l'EGB
Al número de I'ALL-I-OL1 del

mes de març explicàvem detallada-
ment tot el procés de l 'ajust escolar
del curs 91-92. Poques coses han
canviat en aquests mesos. L'STE-
PV ha reclamat, moltes vegades a
soles, una i altra vegada la negocia-
ció, ara, de l'anomenat Mapa Esco-
lar-PIanificació Educaliva... de la
LOGSE al País Valencià. Però no
hem obtés resposta per part de l'Ad-
ministració. O millor dit, ens han dit
que els criteris de l 'ajust escolar
d'enguany han estat consultats amb
els sindicats presents a la Comissió
de Seguiment de l'Acord del Sistema
Retributiu Í de Formació del Profes-
sorat (recordeu que l'STE-PV no el
va signar i és l'únic sindical que no
està present en aquesta comissió).

Hem dit que és necessària una ne-
gociació amb els Sindicats, sense ex-
clusions inúti ls Í innecessàries, de tot
el que suposa el desplegament de la
Reforma Educativa al País Valen-
cià. SÍ aquesta no es dóna no hi hau-

rà més eixida que la mobilització del
con jun t del professorat valencià.
Cal negociar aspectes com: el Mapa
Escolar-Planificació Educativa, els
criteris per a l'adscripció al primer
cicle de l'ESO, l'extensió a tots els
centres del segon cicle de l'Educació
I n f a n t i l , implantació d'especialistes
a tols els centres d'ensenyament pri-
mari. . . , i aquesta s'ha de fer al l larg
del proper curs escolar, sense més re-
tards injustificats.

Malgrat els i n t en t s de negociació,
l 'ajust d'enguany es va publicar el
passat dia 11 de març al DOGV i la
corresponent correcció d'errades. Al
mateix temps, sí que s'ha aconseguit
entrar a parlar sobre quina serà la si-
tuació adminis t ra t iva del professo-
rat afectat per supressions o modifi-
cacions del seu lloc de t rebal l de cara
a! proper curs escolar.

La Conselleria publicarà en els
propers dies una ordre que regularà
tant els criteris de desplaçament com
la situació adminis t ra t iva d'aquest

professorat. Sobre aquesta, l'STE-
PV discrepa fonamentalment en que
s'impossibilita a tot el professorat
readscriure's al seu centre amb oca-
sió de vacant (si en (é la correspo-
nent habilitació i capacitació lingüís-
tica) una vegada estiga resolt el Con-
curs de Trasllats. Per contra, la pro-
posla de la Conselleria és que única-
ment es farà en els cenlres on hi haja
una modificació d'un lloc de treball.
O dit d'altra manera: sempre í quan
es suprímesca i es cree un lloc de tre-
ball al mateix temps. Sols en aquest
cas el professorat podrà rcadscriu-
re's. Però què passarà amb la resta?
La seua situació serà la de pro-
visionalitat.

El professorat supr imi t , és a dir,
que no l inga un l loc.de treball com
a d e f i n i t i u , t indrà preferència per a
ser nomenat com a provisional al seu
propi centre i/o zona de referència,
o en qualsevol lloc de treball que hi
haja de ser provist per propietaris
provisionals. Aquest procediment,

establert per l'Ordre abans esmenta-
da, es farà la darrera setmana de ju-
liol o la primera del mes de se-
tembre.

Però, prèviament a açò, cal deter-
minar en cada centre quines són les
persones cessades, per a la qual cosa
s'aplicarà l'article 38 del RD 895/89,
de 14 de juliol (BOE 20 de juliol de
1989). Els terminis d'aquest procedi-
ment i les comunicacions als centres
vénen marcats per l'Ordre, i cal es-
tar atents a la seua publicació per a
evitar sorpreses, doncs comencen a
córrer a part ir de la seua publicació
ai DOGV.

Una vegada comence el curs 92-93
haurem d'esperar la convocatòria
del Concurs de Trasllats i veure si te-
nim sort i ens adjudiquen una vacant
per qualsevol apartat del concurs:
readscripció al centre, dret preferent
a la zona o torn voluntari . En cas
contrari , cont inuar un any més com
a provisionals.

Nota: El Sindicat ha editat un full
in format iu on expliquem amb més
detall la proposta d'ordre de re-
col-locació de la Conselleria, Si esteu
interessats poseu-vos en contacte
amb qualsevol de les seus del Sin-
dicat.
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Negociació IX Conveni Col·lectiu
Les negociacions del IX Conveni

Col·lectiu del sector continuen a ho-
res d'ara com van començar: sense
acord per part de les patronals
CECE i Educación y Gestión que
possibilile un mínim avanç.

Després de la vaga dels dies 26 i
27, que va tindré un seguiment molt
desigual a les diferents zones de l'Es-
tat (cap al País Valencià gràcies a la
desconvocatòria via premsa de
CC OO i a la inhibició d'UGT i
USO), es van realitzar dues reunions
de la Mesa Negociadora, e!s dies 4 i
11 de juny, en les quals els sindicats
que mantenen la Plataforma Unità-
ria (tots, llevat d'FSlE) van plante-
jar a les patronals una nova redac-
ció dels punts fonamentals de la Pla-
taforma, i van demanar una respos-
ta unitària per part de les patronals.

Aquesta resposta es va produir fi-
nalment: en retribucions, jornada i
vacances es posaven d'acord amb-
dues patronals, fent unes ofertes to-
talment inacceptables, però deixant
ben clar que la resposta pel que fa a
l'àmbit d'aplicació del Conveni se-
guia estant a la mateixa distància
que en febrer; CECE vol mantindré
el mateix àmbit d'aplicació del VIU
Conveni, mentre que EyG vol im-
plantar l'àmbit d'aplicació només
per als centres d'ensenyament reglat.

Davant d'aquesta resposta els sin-
dicats de la Plataforma Unitària van

manifestar el seu rebuig de l'oferta
patronal, particularitzant sobre la de
EyG de l'àmbit del Conveni, i van
comunicar que no continuarien ne-
gociant a partir del 18 de juny i fins
al mes de setembre.

Per contra, FSIE Í les patronals
van manifestar «la seua disposició»
a fer l'esforç de seguir negociant tot
el temps que calguera, tant en juliol
com en agost.

Com veiem, la situació després de
quasi quatre mesos de negociació
continua bloquejada per una diver-
gència fonamental entre ambdues
patronals, la seua representativïtat.
L'àmbit del Conveni n'és l'excusa,
encara que cal saber que per a EyG
un Conveni només per a ensenya-
ment reglat ateny dos objectius al
mateix temps:

• — El primer, canviar l'actual sta-
tus laboral de l'ensenyament privat,
tot utilitzant la LOGSE com a excu-
sa legal que els permetria justificar-
ho, objetiu aquest que se'l planteja
com a objectiu a llarg termini, però
li aprofita per a entrebancar la ne-
gociació d'enguany i començar a in-
troduir la idea (amb ajuda d'FSIE)
com a convenient entre els treballa-
dors dels centres concertats.

— El segon, tindré una represen-
tativitat patronal majoritària en el
sector, desbancant a la CECE i que-
dant com a única patronal amb ca-

pacitat de signar un Conveni; ja que
no ho pot aconseguir en les circums-
tàncies actuals, busca aconseguir-ho
per la via de l'aplicació del Conveni
a un àmbit més reduït, on sí que li
siga factible; en el fons pensem que
tot açò és una estratègia per a acon-
seguir un Conveni només per als
seus centres afiliats.

Davant d'aquestes postures patro-
nals i sindicals, queda ben palès que
aquest serà un Conveni amb conse-
qüències decisives per al fu tur del
sector, t els treballadors i treballado-
res devem ser conscients del cost que
ens pot suposar aceptar, «per tal de
cobrar ja», un Conveni que les pa-
tronals no volen signar, però que si
ho feren seria en les pitjors condi-
cions possibles per a nosaltres, retro-
cedint en allò que s'ha guanyat en
Convenis anteriors, com ara la jor-
nada, i assegurant-nos un futur de
submissió a unes postures patronals
que ara ens ofereixen la safanòria
d'un conveni «molt bo» si acceptem
la seua oferta de trencar el sector, i
demà vindran amb el pal de ser la
patronal única en un sector encara
més minoritari i debilitat. A més a
més, sindicalment no seria explica-
ble deixar penjat al col·lectiu més fe-
ble del sector, els nivells no reglaís.

És a dir, no hi ha alternativa, cal
no cedir ara o resignar-se a un futur
laboral mes regressiu encara.

Centres en Crisi
Després del bloqueig en què esta-

va la situació a mitat del mes de
març, la Conselleria d'Educació, co-
neixedora de totes les postures, va
presentar una proposta de mecanis-
me per a la recol·locaciò del profes-
sorat de centres en crisi, que sense
ser la proposta de la majoria dels
sindicats (tots menys FSIE) te les ga-
ranties suficients com per a ser un
bon document de negoc iac ió .
Aquest document marca en un prin-
cipi el desbloqueíg de la situació al
ser acceptat per tots, incloses les
Patronals.

Posteriorment els Sindicats t in-
guérem bilaterals amb les dues pa-
tronals i vam aconseguir pactar un
barem indicatiu per enviar-ho als
Consells Escolars dels Centres;
aquest ba rem c o n t e m p l a v a un
màxim de 154 punts, dels quals el
65% és el barem utilitzat fins ura per
a Centres en Crisi (fins a 100 punts),
un 15% se li donaria a les persones
enviades des de la Comissió de Se-
guiment dels Acords (23 punts) i un
20% a lliure disposició del Consell
Escolar del Centre (fins a 32 punts).

Aquest barem seria donat a co-
nèixer pels Sindicats Í les Patronals
mitjançant una carta adreçada als
Centres demanant la seua aplicació.
Aquest mateix dia (26 de maig) es va
reunir la Comissió de Seguiment dels
Acords Í s'entra a negociar el meca-
nisme proposat per la Conselleria.

La sorpresa va estar quan a la se-
güent reunió es va presentar la
CECE amb una postura intransigent
i tancada de no negociar cap meca-
nisme per a la recol·locaciò, ja que
segons el representant de CECE la
seua obligació, segons el signat als
Acords de Setembre, consistia tan
sols en l 'enviament de la carta i el
barem als Centres, i que a partir
d'ahí la responsabilitat ja era de
cada Centre i que la Conselleria ja
tenia els mecanismes legals necessa-
ris per a saber si els Centres rccol·Io-
caven o no i sí complien l 'ar t icle 60
de la LODE o no.

Per la seua part, ííyG es desmar-
cà d'aquesta postura de la CECE,
manifestant la seua intenció de se-
guir negociant el mecanisme.

Tot i que segons els Acords de
Centres en Crisi les decisions de la

-Comissió de Seguiment es prenen
per unanimita t , l 'STE-PV, per tal

d'eixir de l'impasse, va proposar a
CECE que s'abstingucra en les vota-
cions, la qual cosa no va ser accep-
tada per CECE. Aquesta postura
tancada donà lloc al trencament de
la Mesa.

Donada la greu situació creada,
tots els Sindicats vam demanar una
reunió urgent a la Conselleria per tal
de veure les possibles eixides, reunió
que t ingué lloc cl passat dia 9, mos-
trant-sc en ella dues postures dife-
renciades entre els Sindicats:

— FSIE, USO i UGT es mostra-
ven partidaris de la màxima flexibi-
litat, estant disposats inclús a nego-
ciar al marge dels Acords la recol·lo-
caciò de casos puntuals.

— STE-PV i CC OO es mostra-
ven partidaris de no ser flexibles en
els incompliments dels Acords i en
lot cas negociar solucions entre la
Conselleria Í els Sindicats que obli-
garen a les Patronals. La solució no
passa per fiexibilitzar tant que al fi-
nal la recol·locaciò fóra «a la carta»
per als Centres i, per tant, discrimi-
natòria per als treballadors/es.

— La Conselleria, en principi, es
mostrava partidària de la flexibili-
tat , ja que tenia instruccions de ne-
gociar amb aquells que volgueren
arribar a acords.

Finalment vam quedar d'acord en
mantenir reunions bilaterals amb les
ducs Patronals, íanf Conselleria per
la seua part com els Sindicats per la
nostra, i posteriorment convocar
una nova i definitiva Mesa.

Ultima hora
El passat 23 de juny es va reunir

la Comissió de Seguiment, per tal
d'arribar a fixar el mecanisme de re-
col·locaciò en Ics vacants dels cen-
tres. Com que la principal dificultat
fins ara era la negativa de la CECE
a acceptar el mecanisme proposat
per Conselleria, es tractava de supe-
rar aquesta negativa, negociant pos-
sibles alternatives. Quina .seria la
nostra sorpresa quan CECE no va
alterar la seua postura cl més mínim,
i a més a més EyG va plantejar que,
segons la seua interpretació de la
proposta de barem que havien ac-
cepta! en reunions anteriors, ells en-
tenien que el barem només s'aplica-
ria als candidats procedents de Cen-
tres en Crisi, però no a la resta.

Davant l'impasse, Conselleria va
plantejar una alternativa que cons-
tava dels següents punts:

— Comunicació de Ics vacants
per part dels centres o les patronals
a Conselleria.

— Els sindicats enviaran a Con-
selleria la llista baremada de pro-
fessorat.

- Conselleria enviarà als centres
el barem pactat per la Comissió i la
l l i s t a de professorat amb la puntua-
ció, i als sindicats la l l i s t a de vacants
dels CL-nlirs.

-- Els sindicats in formaran als
professors de les vacants oferíadcs.

— Els professors, tants com vul-
guen, es presentaran a cada vacant

segons la seua preferència (serà obli-
gatori optar almenys a una vacant
dins la seua província), portant el
certificat de la seua puntuació se-
gons e! barem de la Comissió de
Seguiment.

— Consel ler ia revisarà l'expe-
dient de totes les vacants no cober-
tes amb persona! de la llista de Cen-
tres en Crisi, passant a la Comissió
de Seguiment els casos problemàtics,
per tal de confirmar que la cobertu-
ra s'ha adjuslat a l 'art. 60 de la
LODE.

— A final de jul iol es determina-
rà per !a Comissió de Seguiment l'c-,
ficàcia en el compliment de l'Acord
de Centres en Crisi, amb els requi-
sits d'haver contractat com a mínim
cl 80% dels afectats o haver-se co-
bert un 50% de les vacants amb pro-
fessors de la l l i s ta de Centres en
Crisi.

Aquesta proposta va ser criticada
per part d 'alguns sindicats (STE-
PV, CC OO i UGT), per no ajustar-
se a les mínimes garanties que els tre-
balladors esperaven, però no per
FSIE i USO, Í en la votació per a de-
c id i r l'acceptació de la proposta
l ' S T L i - P V va v o t a r en c o n t r a ,
CC OO es va abstindré i FSIE, USO
i UGT van votar a favor, superant
així el 60% de representat ivi tat sin-
dical requerit per a que, segons l'A-
cord, una proposta siga acceptada
pei unanimi ta t de les tres parts sig-
nants del mateix.

Segons diuen, «sin animo

de polèmica»

Les coses com són
En un dels últims «Noticias Sindi-

cales» de CC OO (finals d'abril)
apareix un article titulat «Sin animo
de polemizar» (el títol ho diu tot),
en el qual es fa una anàlisi sectària
(no hi ha mentida més gran que una
veritat a mitges) de les relacions
STE-PV-CC OO en l'ensenyament
privat a través de la coalició UTEP.

Si la situació d'UTEP després de
les eleccions de l'any 86 ja era difí-
cil, en els dos darrers anys d'existèn-
cia, 89 i 90, la situació va ser insos-
tenible. Només hem de recordar la
convocatòria unilateral de vaga que
va fer CC OO en abril del 89 en con-
tra del sentir de les assemblees, o la
decisió de signar el VI I I Conveni (en
la primera signatura) en l'any 90
sense comptar amb les assemblees,
ctc. Paral·lelament a aquesta situa-
ció ambdues organitzacions inter-
canviàvem documents sobre unitat
sindical, però el ben cert és que quan
es planteja el tema de la continuïtat
de la coalició UTEP per a les elec-
cions del 90, que nosaltres no qües-
tionàvem, la resposta de CC OO va
ser que només es podia continuar la
unitat sota les seues sigles. No obs-
lant, a Euskadi, amb una situació
més dèbil, no tingueren cap proble-
ma en mantindré la UTEP junt a
i'STE-ElLAS. Pel seu compte van
donar de baixa legalment a la
UTEP, oblidant els seus compro-
misos.

Durunt la pròrroga de la UTEP
(des de les eleccions a la publicació
dels resultats, en desembre del 91)
no van t i n d r é cap inconven ien t
d'arrogar-se tota la representativitat
(p. c.: la revisió salarial de l 'any 91
i el ridícul acord sobre jornada de
juliol del 91). Al mateix temps, du-
rant aquest període, han fet tot el
possible per impedir l'aparició del
nostre sindicat en els comunicats
conjunts, en les convocatòries unità-
ries, elc.

A principis de desembre del 91,
abans que foren públics els resultats
electorals, tan t CC OO com UGT
ens adrecen escrits, en termes sem-
blants , proposant-nos una unitat
d'acció sindical, possibilitant la nos-
tra presència en les meses negocia-
dores, en les seucs delegacions, per
la conveniència de crear un fronl
progressista en el sector davant l'a-
plicació de la Reforma i la duresa de
la negociació del Conveni. La nos-
Ira resposta, a les dues organitza-
cions, va ser la mateixa: iniciar els
contactes entre les tres organitza-
cions amb la finalitat d'assolir un
front sindical progressista en el sec-
to r , ja que compartíem la necessitat
de fer esforços unitaris .

Mantiguérem una reunió el 18 de
desembre amb CC OO, obtenint
com a resposta que el seu interès era
«clarificar el mapa sindical del sec-
tor, ja que n 'hi havia un nombre ex-
cessiu de sindicats», Í que la uni tat
d'acció passava per marcar terminis
cap a la unitat orgànica (integració
d'STEs en CC OO). Estava clara la
pretensió: o estàvem amb ells (és a
d i r , dins d'ells) o csràvcm contra
ells. A partir d'aquest moment no-
més hem obtingut bel·ligerància com
a resposta (alineant-se amb la patro-
nal Educación y Gestión en oca-
sions), o negant-sc a la signatura
d'acords (com el de gener amb cl
MEC) sota l'excusa que no volien
que nosaltres el signaren.

Paral·lelament també vam mante-
nir reunions amb la UGT, referents
a la proposta d 'uni ta t d'acció, que
també ens havien enviat i que des-
prés de quatre mesos de negociació

han culminat en un protocol signat
per ambdues organitzacions i que
s'emmarca dins d'un acord d'unitat
d'acció sindical en el sector de l'en-
senyament privat.

I EN EL PAÍS VALENCIÀ?
Ací la situació és encara més greu,

perquè malgrat la nostra representa-
tivitat (un 11 '23% a tot l'ensenya-
ment privat i 14'82% a la concerta-
da) la bel·ligerància ha arribat a lí-
mits grotescos.

Després de cinc mesos de conver-
ses entre la Conselleria i els Sindi-
cats, finalment, F i l de maig, l'Ad-
ministració va convocar els cinc sin-
dicats representatius per tal de cons-
tituir la mesa sindical d'ensenya-
ment privat. En la seua primera in-
tervenció el Secretari General de la
Conselleria informà de la voluntat
d'aquesta que els cinc sindicats esti-
guérem, fins i tot ens va llegir un in-
forme de la seua assessoria jurídica
que ratificava la presència dels 5 sin-
dicats en l'esmentada Mesa. Després
d'un recés sol·licitat per FSIE per a
parlar amb CC OO, UGT i USO,
aquests 4 sindicats presentaren un
escrit a la Conselleria en el qual de-
manaven la constitució de la Mesa
amb uns criteris que intentaven l'ex-
clusió de l'STE-PV, tot i assabentats
de la manifesta il·legalitat en què
s'estava incurrint.

Davant d'aquesta situació la Con-
selleria cedeix incomprensiblement Í
no ens convocà a la propera reunió
(18 de juliol). En eixa reunió es va
signar un protocol entre Conselleria
i UGT, CC OO, FSIE i USO pel
qual es constituïa la Mesa Sectorial.

Després d'açò només ens han
deixat una solució: demandar-los
per conducta antisindical, i així, el
passat 29 de maig, vam presentar
una demanda per tutela de la lliber-
tat sindical davant la Sala del Social
del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana, demanda
que ja ha estat admesa a tràmit i
fixada la data per a la vista, cl pro-
per dia 9 de juliol.

Aquesta «persecució» ha conti-
nuat . En la reunió del 21 de maig de
la Comissió de Seguiment de l'A-
cord de Centres en Crisi, formada
pels signants de l'acord (entre ells
nosaltres), la patronal Educación y
Gcstión va qüestionar la nostra pre-
sència (amb algun suport sindical),
però no va prosperar.

No volem deixar de criticar l'ac-
tuació de la Conselleria, la qual, des-
prés de reconèixer, segons els seus
propis informes jurídics, els nostres
drets, s'ha plegat a les pressions fe-
tes per algunes organitzacions sindi-
cals. Ells sabran per què.

Podem intuir els interessos d'al-
gunes organitzacions, però ^,quins
interessos tenen aquelles que són
considerades progressistes?, ^estan
m é s p r e o c u p a d e s en se r més
«grans», no importa les formes, que
en defensar els interessos dels treba-
lladors?, (,per què s'ha obert aques-
ta bata l la , i s'ha trencat la unitat
d'acció dels sindicats, des de la pu-
blicació dels resultats electorals?

(•,Per què lanf d'interès de sindi-
cats, patronals i Conselleria en ata-
car l'STE-PV? iTant els molesta?
^Per què?

F,n ú l t ima instància, els tribunals
decidiran aquesta qüestió, però el
mal ja està fet. Així i tot, nosaltres
seguirem treballant per a reconstruir
la u n i t a t d'acció en benefici dels tre-
balladors i les treballadores, perquè
en aquesta delicada situació general
del sector s'ho mereixen. Com sem-
pre.



N.°81 POLÍTICA LINGÜÍSTICA 17

Opinió

La política lingüística y
(todo) el profesorado

Tradicionalment^, el anàlisis de los sistemas edu-
cadvos lo enmarcamos en el de la sociedad en la que
estan insertos, constatando, por una parte, la rela-
ción existente entre modelo de sociedad y sistema
educativo y, por otra, la existència de un cierto des-
fase en los sistemas educatives para satisfacer las de-
mandas de la sociedad. Al estudiar, al rm'smo tíem-
po, el papel de la escuela en el binomio escuela-so-
ciedad se constata que éste es el de un agente que
debe contribuir a propiciar los cambios socíales en
un scntido de mejora, però sabiendo que ese cambio
es algo que no puede realizar únicamente el sistema
educativo. Este anàlisis seria necesario tenerlo en
cuenta a la hora de poder definir nuestros plantea-
mientos con relación a determinados temas, que son
de interès social y a los que la escuela debe prestar
una especial atención. Tal es el caso de la política lin-
güística, en relación con la cual se observa que, en
el marco legal establecido por la LUEV y las dispo-
siciones que la desarrollan, se pretende llevar adelan-
te lo que se ha dado en llamar el proceso de norma-
lización lingüística. En este proceso, en el que se ten-
dría que contemplar las medidas dirigidas a la socie-
dad en general y las que se deben llevar adelante des-
de el sistema educativo, vemos cómo, desde la Ad-
ministración, se ha enfatizado sobre el sistema edu--
cativo, pareciendo que es fundamentalmente desde
aquí como se quiere conseguir el objetivo de norma-
lización lingüística. Este planteamicnto, que pudiera
parecer lógico, resultarà, cuando menos, insuficiente
si no se arbitra otra sèrie de medidas que, dirigidas
al conjunto de la sociedad, deben tender a que esta
tarea sea valorada como algo importante y asumida
por el conjunto de la ciudadanía. Supone también en
el terreno educativo la ncccsidad de sumar el profe-
sorado a esta tarea, siendo conscientes de que si en
todos los ordenes de la actividad educativa es muy
importante que el profesorado csté motivado para
realizar su Irabajo, en ésla, por sus características es-
peciales, lo es mucho mas. Es, pues, en este contex-
to, el papel de la escuela y la neccsidad de contar con
la cooperación del profesorado, en el que hay que si-
tuar el tema para analizarlo y darle las alternativas
mas correctas.

Los probíemas delectados que se oponen a la rea-
Hzación del proyecto de normalización lingüística son
fundamentalmente:

— Una resistència de parte de la sociedad valen-
ciana, por ideologia, porque no ve la uti l idad o por-
que lo considera incluso como una amenaza para su
pròpia lengua (castellano-hablantes).

— Una oposición de parte del profesorado, que,
pudiendo ser parlícipe de los motives anteriores, ve
al mismo tiempo cómo este tema està introducicndo
cambios en su situación profesional, cambios que es-
tan afectando a su estabilidad en el trabajo, a las po-
sibilidades de conseguir otros puestos, de acceder a
cursos de formación, etc.

Para poder Irabajar en favor de la normalización
lingüística es necesario hacer una política que, al
tiempo que intenta eliminar las barreras de todo tipo
que se oponen a su desarrollo, incorpore a esta tarea
a todas las personas, colectivos, organizaciones so-
ciales, etc.

Llegados a este punto seria bueno reflexionar en
lo concernieníe al profesorado y situar el tema te-
niendo en cuenta el momento actual. En este senti-
do, vemos que al profesorado:

a) Se le pide que asuma y coopere en la norma-
lización lingüística.

b) Al mismo tiempo, las medidas de recataloga-
ción, supresiones, etc., lo impulsan a acudir a los cur-
sos de reciclaje, aunque una parte importante lo hace
forzado por las circunstancias y con una actitud de
rechazo al aprendizaje del valenciano, que se tradu-
ce, normalmentc, en una actitud de no colaboración
o de oposición activa (seria bueno analizar por què
en algunas localidades el nivel de exencioncs està so-
bre el 80% y en otras, de la misma comarca, no lle-
ga al 5%, y el papel que el profesorado puede jugar
en esto).

En este contexto es necesario arbitrar una sèrie de
medidas que tiendan a motivar de forma positiva al
profesorado, sumàndolo a la tarea de normalización
lingüística, medidas que pasan por:

En lo referente a recatalogación de puestos de íra-
bajo de castellano a valenciano, se debe hacer a par-
tir de:

1. La utih'zación de vacantes no ocupadas por
personal definitivo o que vaya a serio como conse-
cuencia de jubilación.

2. Aquellos puestos de trabajo que estan ocupa-
dos por maestros/as definitivos/as que posean la ti-
tulacíón adecuada para su adscripción a la modali-
dad de ensenanza «en valenciano».

3. En aquellos casos en que para desarrollar cl
Programa de Ensenanza en Valenciano sean necesa-
rios puestos de trabajo específicos, ademàs de los ci-
tados anteriormente, se debe proceder a su creación.

4. La creación de nucvos puestos de audición y
lenguaje se debe realizar, prèvia negociación sindical,
en función de las características del alumnado, zona,
etc., en la modalidad lingüística conveniente.

En cuanto a supresiones, y aunque cl tema este re-
gulado por el R. D. 895/90 y sus modificacíones:

1. Que el profesorado suprimido por transforma-
ción de su puesto de trabajo y que no posee tituía-
ción adecuada pueda permanecer en el mismo de for-
ma transitòria, con un compromiso cxpreso de recí-
clarse en un plazo de tiempo prudencial.

2. Que el profesorado desplazado como conse-
cucncia de supresión de aula o puesto de trabajo pue-
da optar a un puesto en valenciano, dentro de la
zona, con las mísmas condiciones antes citadas.

3. Que el número de puestos de trabajo catalo-
gados en valenciano en las comarcas castellano-ha-
blantes sea el imprescindible para ascgurar la ense-
nanza de la lengua y que estàs comarcas continuen
contando con el especialista de valenciano.

En orden a facilitar la formación del profesorado:
1. Se debe elaborar un plan especifico de forma-

ción del profesorado para las comarcas castella-
no-hablantes del País Valenciano, que tenga en cuen-
ta su rcalidad.

2. La Adminislración educativa debe ofrecer la
convocatòria de cursos suficientcs, enmarcados en el
plan especifico citado anteriormente, que posibilhe
al prol'esorado que todavía no se ha reciclado el ac-
ceso a los mismos, acercàndolos al màximo a los cen-
tros de trabajo.

3. Que se dote de asesoría a las comarcas que no
la tengan, asegurando la coordinación, íntercambio
de expericncias, elc., en orden a mejorar el Irabajo
que se realiza.

En definitiva, la Administración educativa debe
explicar a la sociedad valenciana su pròpia política
lingüística, poner los medios humanos y maieriales
necesarios para una actuación que, si quiere que sea
considerada correcta respecto de los objetivos que se
persiguen, ha de considerar sicmpre la realidad dife-
renciada de! País Valenciano.

Universitat

Rebuig a les propostes de
reforma de la LRU

EI Sindicat de Treballadores i Tre-
balladors de l'Ensenyament del País
Valencià (STE-PV), davant les pro-
postes d'«Actualització de la LRU»
plantejades pel MEC en aquest tri-
mestre, vol manifestar al professo-
rat universitari les següents consi-
deracions.

Com a posició de partida per a va-
lorar les propostes del Ministeri, po-
dem afirmar que, per al nostre sin-
dicat, només seria vàlida una refor-
ma que globalment conduís a una
definitiva i completa millora de l'es-
tructuració i funcionament de les
universitats públiques, tant des de la
perspectiva de la seua necessària de-
mocratització, desenvolupament de
l'autonomia retributiva i investiga-
dora i vinculació a les necessitats de
la societat, com des de l'òptica de les
condicions de docència, investigació
i estudi que es despleguen al seu si.

Per a l'STE-PV, les principals di-
ficultats amb què s'ha acarat l'apli-
cació de la LRU han vingut marca-
des, en la major part dels casos, pel
model d'universitat que la pròpia
LRU dissenyava: l'ambigüitat amb
que es defineixen les competències
del MEC, de les Comunitats Autò-
nomes i de les Universitats; el man-
teniment d'un model jeràrquic i fun-
cionarial en l'estructuració dels cos-
sos docents, i, en allò que fa refe-
rència al professorat contractat, la
falla d'estabilital d 'un important
nombre de professorat, conseqüèn-
cia derivada del rebuig al model de
contractació laboral en les univer-
sitats.

Aquestes i d'altres deficiències del
model s'han anat agreujant, a més a
més, amb les mesures que han regu-
lat cl desenvolupament de la LRU,
a través del desplegament legislatiu
que ha fel el MEC.

Des de la nostra perspectiva, una
bona «Reforma de la Reforma»
hauria d'afrontar obertarnent la to-
ta l i t a t dels problemes amb què es
troben actualment les universitats i
sentar les bases per a que, de forma
definitiva, s'accedcsca a una verta-
dera democratització i modernitza-
ció de l'ensenyament superior i de la
tasca docent i investigadora de les
universitats. No obstant això, les
propostes que, fins ara, s'han fet des
del Ministeri no contenen bones so-
lucions per a aquests problemes:

1. Perquè el MEC rebutja, una
vegada més i sembla ser que de for-
ma definit iva, la possibilitat d'ins-
taurar un model de contractació que
asscgurc l'estabilitat del professorat,
sense que això signifique necessària-
ment funcionarització. Estem total-
ment en contra del caràcter adminis-
t ra t iu que, novament, s'assigna a les
contractacions del professorat no
funcionari (excepció feta del profes-
sorat de fora de l'Estat). En aquest
sentit, l 'única cosa positiva que con-
tenen les propostes del MEC és l'e-
liminació d'alguns dels obstacles que
inicialment havia introduït la LRU
al voltant de la figura del professor
a judant , obstacles que, iot siga dit,
no havien estat respectats en la pràc-
tica. En tot cas, manifestar que amb
les propostes del Ministeri es ratifi-
ca la situació de «Permanent Ines-
tabilitat».

2. Perquè es manté la política
d'assignar a cadascuna de les cate-
gories docents unes condicions de
treball, contractació i funcions dife-
renciades. En particular, destaca la
diferenciació entre els dos períodes
de les Ajudanties (cinc anys de
«col·laboració docent» i cinc mes
amb «responsabilitats docents tute-
lades pel Departament»). També
destaca la intenció de crear una nova
categoria acadèmica: el Professorat
Lector, amb funcions exclusivament
«docents», alhora que es desestima
la possibilitat que el Professorat Ti-

lular de «Diplomatura», encara que
siga doctor, puga accedir a funcions
vinculades a la investigació.

3. Perquè les propostes no vénen
acompanyades d'una modificació
substancial de les actuals condicions
retributives del professorat. El MEC
vol fer ús de la figura contractual
més barata de l'Hvrnal sistema i pre-
tén que, almeri>j Jurant deu anys,
estiguen treballa --i aqueixes con-
dicions. Açò, en cap cas es pot ad-
metre per part de les universitats ni
del professorat. D'altra banda, s'ha
de definir les retribucions de les no-
ves figures contractuals tenint en
compte el treball que efectivament
realitzen i la titulació que se'ls exi-
geix, sense caure en les arbitrarietats
que, fins ara, s'har. ;irac!icat.

4. Pcrquc s'introdueixen canvis
formals ení.c íes figures del profes-
sorat funcionari sense que s'avance
en la reducció de categories ni cos-
sos docents funcionaríals, i, sobre-
tot, es aea una situació d'incertesa
per als cosso? d'Escola Università-
ria, -í •• ••.! i • " ' £ = ! .

5. Perquè el MEC es reserva una
important parcel·la d'intervenció en
el fu tu r de les plantilles università-
ries en atribuir-se la potestat de de-
finir un llistat de les àrees de co-
neixement que podran comptar amb
places de Titulars i Catedràtics de
«Diplomatura».

6. Perquè les propostes de refor-
ma de l'accés a Ics places funciona-
rials afavoreixen la centralització, a
nivell estatal, del procés de selecció
del professorat funcionari, en res-
tringir la participació de les univer-
sitats en la designació dels membres
dels tribunals. Amb tot açò s'acon-
segueix, en la pràctica, anul·lar la
participació real de cada universitat
en la selecció dels membres de la
scua plantilla funcionarial. D'altra
banda, es reforça la importància de
l'activitat investigadora sobre la do-
cent en els concursos, i per això es
proposa la incorporació d'investiga-
dors nats (els membres del CSfC) en-
tre els membres dels tribunals, que
seran nomenats per sorteig. En la
pràctica, totes aquestes mesures re-
forcen, una vegada més, la conside-
ració de la docència com a tasca me-
nor, secundària, del professorat uni-
versi tar i , alhora que es redueix de fet
el grau d'autonomia de les univer-
sitats.

El nostre sindicat entén que da-
vant d'aquestes propostes s'han de
plantejar les següents exigències:

A. Autonomia Plena per a les
Universitats, amb el finançament
necessari que permeta la vinculació
de l'ensenyament superioi i la inves-
tigació a les demandes de la societat
que l 'envolta.

H. Dret a l'estabilitat laboral del
professoral contractat, per mig de
contractació laboral a temps indefi-
nit i amb igualtat de condicions de
treball i retributives que el professo-
rat funcionari.

C. Millores retributives del pro-
fessorat universitari (homologació
rclributiva per a totes les '-ategories
docents: a igual treball, igual salari).

D. Reducció dels cosmos docents i
equiparació de les condicions labo-
raís, així com possibilitat de promo-
ció entre els distints nivells educa-

L'STE-PV considera que la posi-
ció més coherent davant les propos-
tes del Ministeri per part del profes-
soral ha de ser el rebuig, perquè no
es resolen efectivament els principi',
problemes que suposadament e1^ pre-
tenia afrontar i es retallen síguns
dels drets que han d'atribuir-se i
se'ls han de reconèixer a les ir--'mi-
dons universitàries si es vol un pro-
cés de normalització democràtica i
modernització de l'ensenyament su-
perior.
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Jornada de Treball de l'STE-PV, marc 92

El diagnòstic del sexisme en els centres
En el mes de març l'STE-PV or-

ganitzà una Jornada de Treball de
l'Àrea de Dona, per a analitzar els
resultats de les enquestes fetes sobre
el sexisme en els centres i fer un Ta-
ller d'Autoformació i Autoestima, a
càrrec de la psicoanalista Amparo
De Andrés. També aprofitàrem per
a fer un balanç i marcar les línies fu-
tures de l'acció sindical en Í'Àrea de
Dona.

Moltes afiliades i afiliats del nos-
tre sindicat, i d'altres que no ho són
encara, col·laboraren amb nosaltres
al llarg dels mesos de gener Í febrer
en passar una enquesta al seu centre
per a fer un diagnòstic del sexisme
en el sistema educatiu valencià.

Aquesta enquesta ha arreplegat
els resultats d'un nombre significa-
tiu de centres de tots els nivells i de
totes les comarques del País Va- .
lencià.

Abans, un grup de dones va fer
un estudi del nombre de centres que
caldria enquestar, i del percentatge
necessari de cada tipus per a que els
resultats foren fiables, sempre con-
siderant que havíem de tindré dades
de totes les comarques, i que devia
reflexar-se la doble realitat zones ur-
banes-zones rurals del territori va-
lencià.

Les dades arreplegades es passa-
ren a llistats comarcals preparats pel
Departament d'Informàtica, que es-
tan a l'abast de qualsevol afiliada o
afiliat que vulga treballar el tema.

El dissabte 14 de març ens reuní-
rem en el CP Amanecer, de Xàbia,
on començàrem recopilant totes les
dades del País Valencià, i observà-
rem les diferències, negatives per a
les dones, que encara existeixen en
un sector aparentment molt feminit-
/_at com és l'ensenyament.

Una de les dades més destacables
està referida al professorat dels dife-
rents nivells i la seua relació amb l'o-
cupació de càrrecs directius, com
podem veure tot seguit:

Els llocs de treball ocupats per do-
nes són:

• El 99% en Escoles Infantils.
• El 66% en l'EGB.
• El 50% en BUP.
• El 33% en FP.
En canvi, els càrrecs directius ocu-

pats per dones són un percentatge
molt més baix, excepció feta' de les
Escoles Infantils, on per haver molts
pocs homes no es reflexa el sexisme.

Els càrrecs directius ocupats per
clones en cada nivell són:

• El 99% en Escoles Infantils.
• El 36% en l'EGB.
• EI 25% en BUP.

• El 26% en FP.
Encara que les dades arreplegades

afecten a molts aspectes de la vida
dels centres —presència en equips
directius, Consell Escolar de Centre,
personal docent i no docent, repre-
sentació de l'alumnat en els òrgans
del centre i en les responsabilitats del
grup-classe, representació dels pares
i mares en el Consell Escolar, i com-
posició dels òrgans de l'Associació
de Pares, personal que regenta i par-
ticipa en totes les tasques del menja-
dor escolar, etc.—, només fixant-
nos ara en els dos llistats anteriors
deduïm ja dues qüestions:

1. Que les dones som majoria en
els nivells educatius que atenen a l'a-
lumnat de menys edat, considerats
socialment de menys responsabilitat,
encara que nosaltres sabem que és
tot el contrari, i en els nivells de
BUP Í FP hi ha més homes entre el
professorat, adjudicant-se una ma-
jor importància, a nivell social, a
aquests cicles educatius.

2. Que els càrrecs en els equips di-
rectius són ocupats per un percentat-
ge més baix de dones de les que hi
ha en cada nivell educatiu, i això su-
posa una relegació d'aquestes a tas-
ques de menys rellevància social, ja
que la persona més coneguda, «im-
portant», etc., del centre és el «DI-
RECTOR».

Davant d'aquesta situació, avala-
da per la resta de dades de l'enques-
ta, considerem que l'STE-PV ha d'i-
niciar un debat, que implique als
Consells escolars, de centre, munici-
pals i valencià, les Associacions de
Pares i Mares, els mitjans de comu-
nicació i el conjunt de la societat so-
bre la importància dels diferents ni-

vells educatius, per considerar que
els primers anys d'escolaritat són,
com a mínim, tan fonamentals com
els posteriors, atès que és en els pri-
mers moments quan es posen les ba-
ses de tot el desenvolupament perso-
nal, social i intel·lectual de la perso-
na. Hem de desfer aquesta visió del
paper dels diferents cicles, per acon-
seguir així una revalorització del tre-
ball en Escoles Infantils i Primària,
i en aquesta mateixa línia seguir exi-
gint una preparació inicial igual per
a tot el professorat.

Convidem a tothom a reflexionar
sobre aquestes qüestions, com a pri-
mer pas per a ser conscients de la
realitat que tenim i anar proposant
mesures per a canviar-la.

Per a encetar la reflexió sobre la
realitat de cadascú podem anar in-
tentant contestar a les següents pre-
guntes:

— ^Ocupen els càrrecs dones Í
homes per igual?

— <,Poden fer aquestes tasques
xiques i xics, dones Í homes, o són
exclusives dels homes?

— iPer què moltes doncs renun-
cien a ocupar càrrecs directius?

— La gestió dels centres, <,es pot
realitzar de manera participativa, re-
par t int les responsabilitats d'una
manera real Í efectiva, implicant a
tothom en cl Projecte del centre?

— Í.ÉS necessari adaptar els hora-
ris, duració de les reunions, etc., per
a que totes i tots pugnen participar
en la gestió?

— i,Volem superar les diferències
sexistes o preferim deixar que la ges-
tió del centre siga una tasca dels
«homes perquè poden» i que tot se-
gueisca igual?

Confederación de STEs

Jornadas de formación para mujeres
Amb el títol genèric d'ACCÉS DE

LA DONA A L'ÀMBIT PÚBLIC,
els dies 27, 28 i 29 de març es cele-
braren a Madrid unes jornades a les
que assistiren dones de cada u dels
STEs de l'Estat, i en concret del País
Valencià.

Aquestes jornades sorgeixen com
a demanda de les necessitats pròpies
de les dones, reunides en octubre del
91.

Comptàrem també amb la parti-
cipació de les afiliades i responsables
dels sindicats i amb expertes en coe-
ducació com Begoíia Salas Í Mary A.
Lilles.

La ponència de Begoha tractava
sobre la «Formació i promoció pro-
fessional de les dones», En aquesta
exposició Begona exposà la gran dis-
criminació que per raó de sexe exis-
teix en el sistema educatiu, propo-
sant-nos reflexionar sobre els motius
de la situació actual.

Començàrem amb les dades esta-
dístiques referides a la distribució
per sexes en el tema de l'elecció d'es-
tudis, així com la presència femeni-
na en els llocs de direcció i gestió

dels centres, i en general en l 'Admi-
nistració Educativa, observant com
a dades curioses com el 96% del pro-
fessorat d'Educació Infant i l són do-
nes, i en les assessories d'Educació
Infantil dels CEPS hi ha sobretot
homes.

La ponent va enumerar els dife-
rents elements que operen a favor de
la discriminació en els diferents àm-
bits: polític, social, econòmic, cien-
tífic, sociocLiltural, històric, pedagò-
gic, així com els obstacles que des
del propi sistema es deriven, atenent
especialment a les capacitats i valors
que es transmeten en l'escola.

A partir d'aquesta comunicació es
formaren grups de treball, analit-
zant quins són els obstacles més
corrents que impedixen a les dones
promocionar-se professionalment;
una vegada anotats aquests, passà-
rem a enumerar tres mesures pràcti-
ques per a superar-los en els nivells
inst i tucional , sindical Í personal.

Els entrebancs més freqüents en
els que coincidien tots els.grups eren:

• Falta d'auloestima.
• Soledat de les dones que acce-

deixen a llocs de caràcter públic.

• D i f i c u l t a t s per a accedir al
«codi masculí» —llenguatge tancat,
retòric—.

• Condicionaments f ami l i a r s i
educatius.

• Culpabilització per falta de for-
mació.

• Formes i objectius diferents a
l'hora de treballar.

• La doble contradicció que es
presenta a l 'hora de necessitar ut i l i t -
zar actuacions masculines per a «que
ens faccn cas».

" Demostració contínua de la và-
lua personal.

Després de tindré en compte els
entrebancs es feren una sèrie de pro-
postes que van adreçades als camps
insti tucional , sindical i personal, que
us fa rem arr ibar en els propers
ALLI-OLI , per a que entre totes i
tots anem avançant.

La cloenda de les jornades va es-
tar a càrrec d'Anà Mahcru, tècnica
de l ' Ins t i tu t de la Dona, de Madrid,
que ens comentà les accions que por-
ten endavant cara al desenvolupa-
ment de la LOGSE, coeducació,
convocatòries de ajudes, etc.

Trobada a Elx

Els pares i mares també
es manifesten per la qualitat
educativa

El diumenge 7 de juny, el Parc
Municipal d'Elx fou una festa on
parcs, xiquets i xiquetes i professo-
rat exigírem més pressupost per a
l'educació per a una implantació en
condicions d'èxit de la LOGSE, aug-
mentar el nombre de professorat per
a fer substitucions, i millorar el con-
junt del sistema educatiu.

Les Federacions Locals de Pares i
Mares del Baix Vinalopó, la Federa-
ció Provincial Gabriel Miró, i els
sindicats STE-PV, CC OO, UGT i
COT convocàrem una concentració
PER LA QUALITAT EDUCATI-
VA, a la que hi assistiren més de
4.000 persones.

Totes les zones de la ciutat d'Elx,
i les ciutats de Santa Pola i Crevi-
llent acudiren al Parc Municipal, en
marxes organitzades on participaven
tots els sectors de la comunitat edu-
cativa, amb pancartes que exigien
SUBSTITUCIONS IMMEDIATES
DE LES BAIXES DE PROFESSO-
RAT, FORMACIÓ PERMANENT
PER A TOT EL PROFESSORAT,
AUGMENT DEL PRESSUPOST
PER A EDUCACIÓ, elc.

Davant la situació creada aquest
curs, amb la falta continuada de
professorat per a fer substitucions,
amb les classes ateses per personal
que havia de fer altres tasques apro-
vades en el Pla de Centre, les Fede-
racions de Pares prengueren la ini-
ciativa de convocar assemblees en
tots els centres, zones i pobles, i amb
els sindicats exigir que la Conselleria
'de Cultura i Educació donarà una
resposta immediata al tema, a ban-
da de manifestar la seua preocupa-
ció perquè d'aquesta manera vulgue-
ra implantar-se una REFORMA
EDUCATIVA DE QUALITAT.

L'STE-PV ha desenvolupat un
paper molt actiu en aquest procés
reivindicatiu, convocant a tot el pro-
fessorat, junt a la resta dels sindi-
cats, a participar en la concentració.
A més a més, fou una afiliada nos-
tra la que va llegir el comunicat del
professorat.

Seguirem recolzant totes les ini-
ciatives que sorgisquen per a exigir
més pressupost per a educació i una
implantació de la LOGSE amb ga-
ranties d'èxit.

Trobada STE-PV

Taller d'autovaloració i
autoestima

Per a qui no ens va acompanyar
cl 14 de març, Amparo De Andrés
ens deixà unes notes de la seua inter-
venció, que teniu tot seguit.

Desde una perspectiva psicoanalí-
tica, intento dar cuenta, compren-
,sión y salidas a una nueva realidad
social alienants y problemàtica, so-
bre loclo y espedalmente para la mu-
jer, aunque no quede libre el hom-
bre, al participar ambos dei "disen-
so del AMO",

En la primera parte de de la ex-
posición «ES VERDAD.., PERÒ
ES MENTIRÀ» pianleo la dinàmi-
ca social, familiar y personal de la
discriminación de la mujer, depen-
dència (afectiva, econòmica y mo-
ral), somelimienlo al varón, desva-
lorización y exdusión como miem-
bro de pleno derecho en la sociedad.
Y ast tenemos a GE A, modelo de
mujer generosa, maternal y sacrifi-
cada, sin oíro deseo personal que el
de ser para los demas. PA LA S A TE-
NEA, inieligente, preparada social-
menle para ocupar altos cargos, o
cargos de poder, independiente,
competitiva y audaz; però en la ma-
von'a de los casos tnulilando su afec-
tividad, DIANA CAZADORA, in-
dependiente però alada, confundi-
da, vacilante y esiresada en la doble
jornada laboral, sin recibir apenas
ayuda por parte del varón.

En la segunda parte, «ES MEN-
TIRÀ... PERÒ ES VERDAD», a
partir de un rompecabezas (para
personas profanas): FALO, CAS-
TRACIÓ N, DESEO, FALTA, MA-
SOQUISMO, SIGNIEICANTE,
APARATO PSÍQUICO, CONS-
CIENTE, INCONSCIENTE, HIS-
TÈRIA y OBSESIÓN.

Ver la dinàmica del ser humano
respecto a la falta y como para cu-
brjrle, a modo de lapón, creainos
iniaginariamente significantes fdli-
cos, que dan cuenta de un goce in-
consciente: goce fólico en la obse-
sión (predominio de lo masculina),
goce del oíro (predominio de lo fe-
inen'mo), autoengano que como un
caleidoscopio loco seduce a ambos
con una completud inexisíente: «lo
tendre», dirà la mujer (aunque para
ello machaque su vida); «lo tengo y
se lo voy a dar al otro», dice el hom-
hre. A la larga, como no se puede

dar lo que no se íiene, como no se
puede obtener de lo que no hay,
pues el balance existencial en ambos
urroja senlimieníos de frustración y
fracaso, síntomas y enfermedades.

,; Ço/770 salir de la encrucijada?
— Aceptar que no existe la com-

pletud, que de verdad, de verdad,
nadie, ni padre, ni madre, ni hijos,
ní marido, ni trabajo, etc., nos va a
dar la paz, la alegria, la felicidad (la
completud).

— Que no somos el objeto de de-
seo de nadie.

— Convivir con la falta que nos
hace _ seres DESEANTES, nuestro
único patritnonio.

— Admiíir al OTRO como dife-
renle, separado radicalmeníe de no-
sotros (de nuestro deseo, de nuestro
ser, metas e ilusiones).

— Que admiíir la diferencia es
aceptar que no hay amos ni esciavos,
superiores ni inferiores, y que, sobre
lodo, supone un respeto incondicio-
nal hacia los demàs, libertad en el
modo de ser, de sentir y existir,

— Renunciar mentalmente a ser
el que de goce al otro (madre, pa-
dre, marido, hijos), el que completa
al otro.

— Acostumbrarnos a derribar las
grandes ceríezas, las grandes verda-
des que nos acaban mutilando men-
talmente... Vivir con nuestras pe-
quenas verdades, soporte de nuestra
diferencia y de nuestra vida.

— Crear nuevas formas de narci-
sización que nos permitan desear sin
alienarnos masoquistamente al
OTRO.

— Preguntarnos tQuién soy yo?,
íQué se espera de mi?, però sobre
lodo ^ Què es lo queyo realmente de-
seo hacer con esta vida irrepetible
que es la mía?

El mecanismo del poder es desde
una cultura dominante (lo masculi-
no) determinar què es lo verdadero,
lo justo, lo bueno (para la mujer), e
ímponerlo. No entreguemos el poder
a nadie, no construyamos aliares
para falsos dïoses, porque viviremos
quejosas, arrodilladas y suplicanies.

Nuestro camino en ta alianza fe-
menina està por hacer. Recorràmos-
lo. jAdelante!

Amparo De Andrés
Psicoanalista
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Resolucíón gprobada en ei V Congreso del STE-PV

«Reforma y Proyecto de Escuela Pública hoy.
Por un marco unitario de todos los sectores

educativos progresistas»
El V Congreso del STE-PV, consciente de la importància del
momcnto educativo y de las dificultades reales existentes para
seguir avanzando en el Proyecto de Escuela Pública y Popu-
lar Valenciana, propone al conjunto de organizaciones educa-
tivas y sociales, a todos los sectores que a lo largo de los anos
hemos luchado por una transformación del sistema educativo
y por una Sociedad mas justa y solidaria, la realización de un
amplio debaté a lo largo del curso 92/93, que implique com-
promisos conjuntos e intente llegar a la sociedad.

Entendemos que los objetivos
centrales de dicho debaté serían:

— Situar-valorar cómo marcha la
Reforma y en què medida se acerca
o aleja del Proyecto de Escuela Pú-
blica.

— Analizar la capacidad de los
sectores y organizaciones educativos
para recuperar la iniciativa en el de-
sarrollo de una política educativa
progresista, y resísürnos a ser rneras
comparsas, intentando reagrupar y
reactivar a esos sectores.

— Adquirir compromisos con-
juntos y plantear las exigencias en
cuanto a las medidas económicas,
educativas y sociales que permïtirían
conseguir que la educación y la cul-
tura sean una prioridad social y gu-
bernamental.

Una organización sindical preocu-
pada por mejorar no solo las condi-
ciones laborales y de vida del con-
junto de trabajadores y trabajadoras
de la ensenanza, sinó también en ha-
cer realidad un Proyecto alternativo
de Escuela Pública y Popular Valen-
ciana, que està lejos de haberse he-
cho realidad, a pesar de los avances
conseguidos con mucho esfuerzo, no
puede permanecer pasiva ante una
generalizada situación de desmorali-
zación y desmovilización de los sec-
tores del profesorado, madres, pa-
dres y alumnado que mas han lucha-
do por este Proyecto. Incluso com-
probamos cómo se retrocede en al-
gunos aspectos importantes.que eran
conquistas democràticas y colecti-
vas, caso de la gestión colegiada, la
autogestión y la participación educa-
tiva. Es preciso mantener nuestros
ideales y utopías, sin perder la capa-
cidad de crítica y de elaboración de
propuestas posibles però alternati-
vas, realistas però que a la vez inci-
dan claramente en la calidad y va-
yan al fondo de los problemas. Es

urgente clarificar los objetivos, prio-
rizar nuestros esfuerzos y trabajar
unitariamente por conseguir una Re-
forma profunda y una Nueva Escue-
la Pública, con mayúsculas, que no
olvide su papel en la transformación
de la sociedad.

El camino emprendido por la Re-
forma està confirmando las dudas y
críticas que en su momento le hici-
mos. Las prioridades de la política
econòmica del Gobierno en su par-
ticular «Plan de Convergència Euro-
pea» parecen relegar a un segundo
plano a servicios públicos tan esen-
cíales, y tan desfasades en inversio-
nes de la media europea, cómo la
educación. EI objetivo del 6'5% del
PIB sigue lejano. Por otro lado, se
mantienen las ïncerlidumbres ante la
Reforma, por la falta de planifica-
ción y de una participación cons-
ciente. Seguimos manteniendo el
proceso de profesorado a partir de
una revaloracïón de su trabajo cómo
docentes, de .una mayor considera-
ción social ante el y del reconoci-
miento de su imposibilidad por sí
solo de provocar una transforma-
ción positiva en los y las educandos
que incida en una sociedad mas fe-
liz, justa y solidaria. Sin duda, el po-
der político y económico no se han
planteado estos objetivos cara a la
Reforma, però las organizaciones y
personas que durante muchos anos
hemos tenido una visión globaí so-
bre el papel de la educación y hemos
sido coherentes en nuestro trabajo
cotidiano y en nuestros ideales pro-
fesionales y cómo personas, tenemos
la obligación de abrir perspectivas
esperanzadoras de futuro.

Con la inlención de contribuir a
ello, el STE-PV propone dicho de-
baté social a partir del siguienle es-
quema orientalivo:

1. SOCIEDAD Y PROYECTO DE
ESCUELA PÚBLICA: ^UNA
UTOPIA CADA VEZ
MAYOR?

1.1. ^Tenemos que educar a
nuestros ninos y ninas en los valores
que esta sociedad fomenta o en
aquellos que consideramos debe te-
ner y practicar una persona para fa-
vorecer otra sociedad? iQué marco
social tiene la escuela para intentar
educar? iHay responsables?

1.2. iEs viable mantener cómo
objetivo nuestro Proyecto alternati-
vo de Escuela Pública y Popular Va-
lenciana con todas sus característi-
cas, teniendo en cuenta las limitacio-
nes sociopolíticas y legales que de
hecho impiden ya plasmar en la rea-
lidad algunas de esas características?

1.3. iHay capacidad en las Co-
munidades Educativas para elaborar
Proyectos Educativos coherentes y
para exigir respeto real a su autono-
mia y soberanía para desarrollarlos
en todos sus aspecíos? <,Es posible el
debaté y el consenso en esas Comu-
nidades o en su mayoría son elemen-
tos paraüzantes y reaccionarios en
lugar de elementos de progreso?

1.4. i,Qué posibilidades hay de
reagrupar a los sectores educalivos
progresistas y recuperar la iniciati-
va? ^Existen esos sectores o el indi-
vidualisme atroz lo impide ya? ^Es-
taràn dispuestas las llamadas orga-
nizaciones sociales y sindicales pro-
gresïstas a plantearse y asumir este
objetivo? i,Se puede plasmar en una
Plataforma Unitària con objetivos
clar os?

2. iCÓMO VA LA REFORMA?
iEN QUÈ VA A QUEDAR?

2.1. i, Va a permitir la actual po-
lítica econòmica de los Gobiernos
los presupuestos e inversiones edu-
cativas que se exigen para mejorar
las infraestructuras y medios, sin en-
trar en otros aspectos cualitativos?

2.2. iEn què situación està que-
dando la Primària en cuanto a enti-
dad en sí misma? iQué motivación
està teniendo ya el trabajo docente
en Primària, cuando se està fomen-
tando desde la Administración que
sea únicamente un trampolín para la
Secundaria y para otros trabajos sin
docència directa mucho mas valo-
rados?

2.3. iExisten condiciones en los
centros para generalizar los plantea-
mientos oficiales de la Reforma?
iEs posible implicaries en la elabo-
ración de Proyectos currïculares
propios? ^Existe debaté de política
educaliva, pedagógico y laboral-sïn-
dical en los ceotros? £,Se quíere?

2.4. ji,Se sïgue asumíendo la ges-
tión y el funcionamienlo de los cen-
tros cómo una larca colectiva o se
considera ya algo propio de unas
personas profesïonalizadas? iSe si-
gue considerando a los cargos direc-
tïvos cómo represenlantes del profe-
sorado y del resto de la comunidad
educativa, o se ha asumido ya que
actúan de hecho en la mayoría de ca-
sos cómo representantes de la Admi-
nistración? iQué consecuencias tie-
ne lodo ello?

2.5. iSe puede atender la diversi-
dad del alumnado, la elaboración de
proyeclos currïculares propios, etcè-
tera, con el actual horario, organi-
zacíón escolar y concepción de la
jornada laboral docente? ^Permite
ese horario el trabajo en equipo, el
funcionamiento de los ciclos, depar-
tamentos, etcètera? £Por què es tan
difícil que los responsables políticos
y parte de los sectores afectados asu-
mari los, cambíos estructurales que
exige la educación?

3. TRABAJO DOCENTE,
COMPROMISO SOCIAL Y
FORMACIÓN DEL
PROFESORADO

3.1. iSigue estando vïgente la
idea de que un/una ensenante cons-
cïente debe estar implicado y com-
prometido con su medïo, con los
movimientos sociales transformado-
res, o hemos optado, en cl mejor de
los casos, por la moderna concep-
ción de la profesionalización en tér-
minos exclusivamente de mejora tèc-
nica, adaptàndonos cómodamente a
esa realidad, justïficandonos con
ella y manteniendo nucstra imagen
de «progrés»?

3.2. iQué perfil de docente se
quicre para impulsar la Reforma?
Í,En què està quedando el discurso
de la «profesionalización»? ïRes-
ponden los planes y programas de
formación del profesorado a ese per-
fil y discurso?

3.3. £Se sigue asumiendo la idea,

que hasta ahora parecía mayoritaria
entre el profesorado, de que todos
los trabajos relacionados con la do-
cència (entendida cómo educación)
deben tener igual valor cómo parte
de un proyecto global e integrador,
o se ha consumado ya la división-es-
pecialización de roles docentes con
condiciones laborales y valoración
socioprofesional distintas?

3.4. ^Nos creemos realmente que
es necesario y posible revalorizar so-
cialmente el trabajo docente y la
educación en su conjunto? iQué im-
plicaciones comporta?

3.5. iAceptamos el modelo de
formación y de CEPs que se quiere
imponer desde las Administracio-
nes, bastante alejados de los que he-
mos defendido históricamente desde
las organizaciones comprometídas
con la formación y la renovación
pedagògica?

3.6. (.Vamos a exigir que todas
las organizaciones y ensenantes po-
damos optar a las «actividades ho-
mologadas» y convenios previstos
por las Administraciones, recono-
ciéndonos nuestro trabajo autóno-
mo a lo largo de muchos anos?

3.7. iQué papel tienen ya y les es-
pera a los MRPs? (.Tienen incidèn-
cia real mas allà del valor testimo-
nial de su positivo trabajo?

No tenemos respuestas «màgicas»
para solucionar los interrogantes.
La realidad es compleja y las mu-
chas contradicciones existentes estan
propiciadas desde el mismo poder.
Però tampoco creemos que debamos
autojustificarnos con el extendido
«yo soy yo y mis contradicciones»,
sin enfrentarnos a ellas.

Ante el evidente desencanto, ante
las razonables dudas sobre la validez
y eficàcia del trabajo sindical, del
trabajo de base en movimientos so-
ciales, de renovación pedagògica, en
grupos autònomes, solo podemos
responder con una reflexión y com-
promiso colectivo en la búsqueda de
la coherència actual de nuestras
ideas y utopías.

Porque, cómo dice J. M. Serrat:
«Sin utopías estamos en manos de lo
que el poder decida imponer en cada
momenlo. Sin utopías, la vida seria
un ensayo para la muerte».

Guardamar, 15 de mayo de 1992
V Congreso del STE-PV

Escoles d'Estiu, o la
necessària autonomia del

professorat
Un any més, una passa més.
Sense aturar-nos, el professorat

valencià anem fent el carní del nos-
tre propi pensament, de forma coo-
perativa i al marge d'interessos
aliens a la nostra condició de treba-
lladors i ensenyanls.

Les Escoles d'Estiu no són per
això una alternativa corporativista.
Després de molts anys ja hem de-
mostrat que reclamem la nostra au-
tonomia per a comprometre'ns mi-
llor amb tota la comunitat educati-
va, a la qual voldríem veure decidir
sobre tot allò que li es propi.

L'STE-PV és un model sindica!
que, des del seu naixement, ha do
nat suport decidit a aquest modci
autònom de formació des del qual
ens hem adreçat al professorat per a

posar a debat les nostres pròpies
idees o aquells temes que considerem
importants.

Enguany, a més de formar part de
l'organització de les Escoles d'Estiu
d'Oliva i Elx, ens hem fet càrrec de
l'organització d'un grup de treball
dins de la programació de l'Escola
d'Estiu de les Comarques Centrals,
a València.

Del 2 af 8 de juny desenvolupa-
rem el que hem titulat «Planificació
Lingüística: de la Planificació a la
Normalització Lingüística. Ei pro-
blema del reciclatge».

Ho farem des d'allò més especí-
fic, l'ensenyament, a allò més gene-
ral, la societat i T Administració Pú-
blica.

Volem fer un plantejament plural,

obert a totes les paris implicades i a
totes les persones que hi participen.
Hi intervindran la Direcció General
de Política Lingüística, el Servei
d'Ensenyament del Valencià, el ca-
tedràtic de llengua Vicent Pitarch i
el sociòleg Rafael Xambó, amb la
coordinació de l'STE-PV.

Estem convençuts que els treballs
que s'hi Cacen contribuiran a la pre-
cisió del significat de mots tan com-
promesos com ara «normalització»,
«planificació»..., els quals estan sot-
mesos a les picabaralles i interessos
més al lunyats de les vertaderes ne-
cessitats d 'un projecte de recons-
trucció nacional per al País Valen-
cià.

Esteu totes i tots vosaltres con-
vidats.
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XIII Encontre
Estatal de MRPs

Del 14 al 17 de maig se celebrà a Rascafría (Madrid) el XIII ENCON-
TRE ESTATAL DE MRPs. Els temes de treball giraren al voltant de la For-
mació del Professorat, el desenvolupament i la implantació de la Reforma,
les Escoles d'Estiu i els aspectes organitzat!us del propis MRPs.

A més a més cal destacar la presentació que va fer la Federació de MRPs
de Catalunya del projecte: «100 mesures per a la millora de l'ensenyament»,
del qual tindreu informació a partir del proper curs, i l'elaboració d'un do-
cument sobre «Formació del Professorat» entre els sindicats CGT, CC OO,
FETE-UGT, STEE-EILAS, CONFEDERACIÓ DE STEs i la CONFEDE-
RACIÓ ESTATAL DE MPRs. Aquest document es pot considerar com el
primer intent de desenvolupar l'Acord de Col·laboració entre MRPs i Sin-
dicats signat el 13 de març del 92.

Documento sobre formación
I \> • - ' ; : . í c t. i ) i .< ".,•'<>. •>..•; T:, v.. :-.-•;••«. ;, i » . - » - - ;„•)._-_ - . , . . - _ - - _ . - - i . 'V. .

del profesorado
Reunides en Rascafría (Madrid) cl dia

15 de mayo de 1992, durante el XI11 En-
cuentro Estatal de Movimientos de Re-
novación Pedagògica, las organizaciones
sindicalcs presentes, FETE-UGT, Fcde-
racíón de Ensenanza de CC OO, CGT
Seccíón de Ensenanza, Confederación de
STEs y STEE-EILAS y la Confederación
Estatal de Movimientos de Renovación
Pedagògica, con el propósilo de iniciar
una rcflexión conjunta sobre la Forma-
ción del Profesorado, aeuerdan hacer pu-
blico este documento:

Vemos necesario que los planes de
Pormación del Profesorado cubran una
oferta amplia y de calidad, con una ade-
cuada planificación de las tiecesidades,
crilerios y prioridades. Pensados en y
para los ccntros, insertados en un Plan
Marco que contcmple el itincrario forma-
tivo del profesorado a lo largo de su vida
profesional. Planes debidamentc organi-
zados y diversificades en planes unilarios
ierritoriales y desarrollados en Planes
Anuales, que prioricen la formación en
centros y garanticen una formación plu-
ral y flexible; que permitan articular pro-
gramas voluntàries con los de caràcler
obligalorio; que no obslacuücen las dife-
rentes vías aclualmente cxistcntcs, y que
no impongan módulos temporales n'gi-
dos y ei ca t e ros presup'uestartamente.

Respecto a la estructura y contenidos
de los Planes de Formación, lemendo en
cucnta la conveniència de conjugar las
ncccsidades del Sistema Educatjvo y las
del profcsorado, y contemplaudo para
ello distintos tipos y contenidos de for-
mación, consideramos imprescindible
que se de un peso relcvante a aqucllos
programas que acogen dircclamenie las
dcmandas de los centros en relación a su
propio proyeclo educativo, impulsando
en cl diseno y en la puesta en pràclica
modelos implicativos que eonllcvcn una
aplicación en el aula. La cobertura de las
nuevas demandas que genera cl Sistema
Educativo supondra también dar res-
puesta a la adaptación del profcsorado
afectació por la supresíón de unidadcs.
La recualificación profesional dcbe supo-
ncr medidas especiales de formación para
la implaniación de nuevas especialiclades
Jntroducidas en las diferenles elapas edu-
cat i vas.

Las diferentes institucioncs relaeiona-
das con la formación (Direccioncs Cicne-
rales de Formación, Movimíenios de Re-
novación Pedagògica, Universidades,
Sindicatos, otras entidades...) deben es-
tar coordinadas en las tareas de elabora-
ción, seguimiento y evaluación de los pla-
nes. De la misma manera debe recono-
ccrse cl papel principal que lienen el pro-
fesorado y los centros en la confeeción,
evaluación, elaboración, etcètera, de los
mcncionados planes, a traves de medidas
que posibililen su participació]] e in-
tervcnción.

líntendemos que la l-ormación del
Profesorado y otras tareas relacionadas
L'on el puesto de trabajo deben realizarse
denlro de la jornada laboral -—horario
leclivo y no lectivo—, siendo conscienies
de que esto nos lleva a una rcvisión ur-
gente del calendario, la jornada escolar
y cl horario lectivo y no leclivo del pro-
fesorado, así como a plantearsc la ticce-
sidad de adaptar las condiciones de Ira-
bajo a las nuevas exigencias pcdagógícas
derivadas de la implantación de la Re-
forma.

En cuanlo a los servicios de apoyo,
consideramos que e.s imprescindible que

estén ligados directamcnte a los centros
de una zona, tomando como referència
principal sus dcmandas y el trabajo so-
bre estàs pa.ra locali/ar las necesidades
formalivas, asumiendo que en ningún
caso deben estar discnados ni impuestos
al margen de cslc proceso. Es preciso que
se respete el r i tmo de cada uno de los
lerrilorïos, dotàndoles convenïentemenle
y siempre asegurando unos mínimos co-
munes. Si entendemos —y así es— la for-
mación como un proceso educativo, debe
existir una diversidad en la oferta, como
diversa es la realidad de los centros; por
ello deben conjugarse las ofertas inslitu-
cionales con otras que provengan de dis-
linlos organismes, y no por ello menos
vàlidas.

Como organizaciones que venimos de-
fcndicrido y trabajando por una mejora
de la ensenanza, estamos convencidos de
que resulta imprescindible articular me-
didas para poncr en pràctica un proceso
serio de formación y de renovación del
Sistema Educativo. Medidas que nos l!e-
van a hablar de revisión de presupuestos,
de aumcnto de plantillas, gratuidad en la
formación, matcrialcs curriculares, revi-
sión general de los servicios de apoyo y
las funciones que cumplcn, etcètera.

Si bien es cierlo que todos los que par-
ticipamos somos responsables del proce-
so, también lo es que existen obligacio-
nes diferentes. A las Adminisíraciones
Educativas les corresponde poner los me-
dios, desarrollar las normas pertïnentes
y, en de f in i t i va , demostrar voluntad real
de puesla en marcha. lin este sentido,
aprovechamos cl inomento para denun-
ciar y hacer patcntc nuestro descontenta
en relación al recorlc de presupueslos que
se està produciendo y a como quedan dis-
tribuidos los mismos cu cuanto a los Pla-
nes de Formación en general y a la dís-
tribución interna según las modalidadcs
y tipos de formación.

El reto que supone conseguir una Re-
forma Educativa profunda cxige de las
Administraciones y de todas las organi-
zaciones del mundo educativo una pro-
funda reflexión sobre las condiciones
cconórnicas socialcs y laborales que son
precisas, ímplicando al conjunto de la so-
ciedad y establccicndo cl Marco Unïtario
que permita asumir compromisos con-
juntos. Nos preocupan las dinàmicas prc-
cipitadas e impucstas dcsdc las Adminis-
iraciones con las que se està desarrollan-
do la mayor parlc de la LOGSE, lo que
no favorece la imprescindible participa-
ción activa del profesorado.

Por ultimo, en cuanto a la participa-
ción activa en lodos los temas anteriores,
las organizaciones firmantes hacemos un
reconocimienlo muluo de la labor que
venimos desempenando y de nuestras res-
peclivas aportaciones en el proceso de
formación del profesorado. Explicita-
mos, asimismo, la acti tud favorable y la
disposición a fomentar la colaboración
para avanzar en el anàlisis y la reflexión
conjuntes. Animamo.s a todo el profeso-
rado en general a la participación, cl anà-
lisi colectivo y a ser prolagonistas críii-
cos en la mejora y la caüdad de la
enscnanza.

Madrid, a 19 üc jimio de 1992.

Sccri·lMría de la Mesa fcslata!
I . de V., de CC OO

FETE-UGT
CGT Svcción de Ensenanza

STHK-E1LAS
Confederación de STES

Propuesta de acuerdo entre las
organizaciones sihdicales de la ensenanza
y los Movimientos de Renovación
Pedagògica del Estado espanol

Reunïdas en Madrid, el 13 de marzo
de 1992, la Confederación de Movimien-
tos de Renovación Pedagògica y las or-
ganizaciones síndicalcs de la ensenanza
csiableccn cl presente acuerdo de colabo-
ración, que tendra las siguienlcs bases:

1. El objetivo de conseguir una Escue-
la Pública como modelo sociocdueativo
es la primera base de este acuerdo, que
se fundamenta en la autonomia de las di-
vcrsas organizaciones y en su indepen-
dència mútua.

2. La relacíón entre el modelo educa-
livo que proponemos y el perfil del pro-
fesional de la ensenanza nos lleva a la ne-
ccsidad de explicitar que fos Síndicatos
de Ensenanza y los Movimientos de Re-
novación Pedagògica reflcxionan sobre
una misma realidad, en la perspectiva de
la Escuda Pública como modelo cduca-
lívo allernativo.

3. Las organizaciones firmanlcs rcco-
nocen mutuamente el papel que desem-
penan en el Sistema Educativo: los Sin-
dicalos como representantes de los ense-
fianies, los MRPs como àmbitos plurales

de reflexión y acción desde la escuela y
sobre el sistema educativo.

Por todo ello, formulamos los siguien-
tes acuerdos:

1. Las organi/adones firmantes en-
tendemos que es en los diferentes àmbi-
tos terrítoriales (nacioiialidacles, regiones
y países) en los que hay que potenciar es-
tos acuerdos y los planes de trabajo con-
junto. Por todo ello nos compromele-
mos, respetando los àmbitos de autono-
mia de cada lerritorio, a impulsar rela-
ciones en la línea de este protocolo.

2. Las organizaciones Tirmantes se
comprometen a itiformarse mutuamente
de! conjunto de propueslas, iniciativas y
opíníones de cada organización, así
como a eslablccer las invilaciones a las
jornadas, congresos y otras actividadcs,
sicmprc que su temàtica lo considere
oportuno.

3. Se formarà una comisión con re-
presentantes de las organizaciones fir-
mantes, que se reunirà dos veces al ano,
eon el fin de desarrollar estos acuerdos,

así como para Eratar los diferentes temas
de interès común.

4. De acuerdo con el plau de (rabajo
aprobado en ta comisión, se podran crear
olras para trabajar temas concrelos.

5. Las organizaciones sindicalcs po-
dran consultar a la Confederación de
MRPs o a las federacioncs nacionales o
regionales su opinión sobre determinades
aspeelos objeto de ncgociación con la
Administración.

6. Se podran hacer comunicados con-
juntos de estàs organizaciones, previo
acuerdo por consenso de todas ellas.

7. Esle acuerdo podrà ser revisado o
ampliado, por acuerdo de las organiza-
ciones, con un mes de antelación a la fe-
clia de reunión de la comisión.

8. Una de las organizaciones actuarà
como secretaria de la comisión, de for-
ma rotativa.

Madrid, a 13 de marzo de Í992.
Por los Sindicatos de Ensenanza:

CC OO, CGT, STES, FETE-UGT
Por la Con federació u de MRPs:

Jaume Martínez

Els Programes de
Formació Permanent del
Professorat

En aquest final de curs, marcat
per la falla de professorat per a
substituir les baixes, cl que posa de
manifest el retall dels pressupostos
d'Educació, arriba als centres la
convocatòria dels Programes de
Formació de la Conselleria d'Educa-
ció i Ciència, amb una proposta de
cursos no sempre lligats als equips
de centre i sense modificar la jorna-
da laboral.

Des de l'STE-PV volem posar de
manifest les diferències que hi ha en-
tre aquest tipus de formació i la que
.sempre hem defensat com a condi-
ció per a transformar la pràctica: ba-
sada en l'anàlisi de la pròpia realitat
i lligada als equips de cada nivell i
cicle.

En els casos en què l 'Administra-
ció considera que .s'ha de fer un Pro-
grama de Formació Específic, com
ara el de la Reforma, s 'hauria d'ha-
ver començat per tractar cl tema en
la Mesa Sectorial d'Educació, on
està representat tot el professorat, i
haver proposat un decret de jorna-
da que marcarà unes normes per a
l'elaboració d'horaris el curs que ve,
tol respectant l'autonomia de cada
comunitat escolar.

car la tasca col·lectiva d'organitzar i
coordinar el curs escolar.

Altre aspecte de la convocatòria
que resulta inadmissible és la recon-
versió de llocs de treball encoberta,
sense augmentar el nombre de pro-
fessorat en ets centres. En el cas del
curs de Música, cada centre pot ofe-
rir que participe una persona, amb
la condició de fer la previsió horària
i de mi l j ans per a que s'ímpartesca
la Música al centre, però no s'aug-
menta el nombre de professoral.
Aquesta no és la manera de dotar
d'especialistes els centres, tal i com
diu la LOGSE,

Una formació que es presenta
sense modificar la jornada, sense
augments de plantilla i sense
negociar-se amb tots els sindicats
en la Mesa Sectorial d'Educació

En aquesta convocatòria es dema-
na al professorat que participe en els
cursos programats per la Conselle-
ria, malgrat desconèixer en la majo-
ria dels casos les condicions dels cen-
tres cl proper curs, el temps que es
podrà dedicar a la formació i els
equips que seran admesos o si s'ad-
mctran equips sencers de tots els
centres que ho demanen.

En aquesta mateixa l ínia , es de-
mana al professoral que dcdiquc a
formació el temps necessari per a
preparació de classes, correcció,
avaluació i reunió amb la resta de
professoral del centre per a preparar
el Pla Anual d'Activitats de Centre
durani cl mes de setembre, el que
comporta sobrecarregar de treball el
professoral, a més a mcsd 'cntreban-

Pel que fa als cursos de Secundà-
ria Obligatòria, cicle 12-14 anys, de-
nunciem que es donc preferència, en
molts dels cursos', al professorat que
ara mateix imparteix els dos últims
cursos del cicle superior d'EGB,
quan encara no s'ha negocia! en cap
Mesa Sindicat qui impartirà et cicle

12-14 ni les adscripcions de profes-
soral a Secundària.

La Conselleria de Cultura i les or-
ganitzacions sindicals que signaren
l'Acord del Sistema Retributiu vin-
culat a la formació són responsa-
bles, davant el conjunt de la Comu-
n i t a t Educativa, de no haver oferit a
tol el professorat que el curs que ve
ha de començar la implantació de la
LOGSE en Primària, la formació
que cal per a afrontar la Reforma
amb seguretat d'èxit en l'aspecte pe-
dagògic, ja que ni tan sols hi ha cur-
sos per a tots els professors i profes-
sores del País Valencià.

L'STE-PV continua reivindicant
els Plans Territorials Unitar is de
Formació, que respongucn a les ne-
cessitats dels centres i comarques,
elaborats de forma consensuada a
par t i r de les demandes d'aquesls i de
les exigències del sistema educatiu, i
que tingueu en compte les aporta-
cions dels grups de treball de les co-
marques (MPRs, CEPs, ctc.), i faci-
l i tar així que la formació atenga a
allò que cal. És necessari posar tam-
bé els mitjans adients perquè tot el
que s'ha dit es puga dur a terme.

Entre les mesures a prendre esta-
ria l'autonomia de cada comunitat
escolar per a establir una jornada
que per meta la realització dels Pro-
jectes del Centre —educatiu i curri-
cular—, l 'augment de plantil les amb
especialistes de Música Í Plàstica, a
més a més de proposar la formació
en lloes molt a prop del centre, per
a facil i tar a tothom la seua par-
ticipació.

Mentre no es donen aquestes con-
dicions serà impossible pensar que hi
ha un Pla de Formació per a la im-
plantació de la Reforma que arriba-
rà a tot cl professorat del País, i no
se'n podrà fer responsables de les
seucs dificultats ni dels possibles re-
sultats negatius.

Secretariat Nacional de l'STE-PV
3 de juny de 1992

Una oferta de formació individual,
no sempre lligada als equips del
centre i fora dels horaris de
permanència en el centre en molts
casos
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ACCIONS URGENTS
ESCRIU UNA CARTA,

SALVA UNA VIDA

El formiguer judicial

EL SALVADOR

Maria Cristina Gómez, micmbro de
un sindlcato de educadores, asesina-
da en El Salvador por un «escua-
drón de ta muerte» hace tres anos.

Cuando la maestra Maria Cristi-
na Gómez salía de su escuela en San
Salvador, el 5 de abril de 1989, cin-
co hombres armados vestidos de ci-
vil la metieron en un automóvil
míentras sus alumnos observaban el
hecho sín poder hacer nada. Dos ho-
ras después descubrieron su cuerpo
con cuatro heridas de bala y seflales
de quemaduras de àcido.

Maria Cristina Gómez participa-
ba activamente en un sindicato de
educadores y en una organización de
mujeres. Testigos presenciales y gru-
pos de derechos humanos atribuye-
ron su asesinato, perpetrado al esti-
lo de los «escuadrones de la muer-
te», a miembros de la fuerza aérea.
No obstante, las autoridades poco
hicieron para identificar a los res-
ponsables; las declaraciones de los
testigos nunca fueron tenidas en
cuenta y no se practico autòpsia. Sus

famüiares siguen espcrando que se
haga justícia.

María Cristina Gómez es solo uno
de los innumerables civiles que se
cree han sido ejecutados extrajudi-
cialmente por las fuerzas armadas
salvadorenas o por los «escuadrones
de la muerte», vinculades con estàs,
desde 1980. Los miembros de sindi-
catos y otras organizaciones popula-
res han sido blanco especial de ase-
sinatos y «desapariciones» imputa-
dos a las fuerzas armadas. Estàs los
han acusado de apoyar al grupo ar-
mado de oposíción Frente Farabun-
do Martí para la Liberación Nacio-
nal (FMLN). La gran mayoría de los
casos nunca han sido investigados, y
las ejecuciones extrajudiciales han
continuado produciéndose con im-
punídad.

En enero, un convenio de paz en-
tre el Gobierno y el FMLN compro-
metió a ambas paries a una sèrie de
acuerdos sobre derechos humanos.
Se creo la Comisïón de la Verdad,
encargada de investigar graves actos
de violència cometidos por ambas
parles desde 1980, «cuya huella so-
bre la sociedad reclama con mayor
urgència el reconocimiento publico
de la verdad». A los abusos que no
sean investigados por la Comisïón se
les aplicarà una ley de amnistia pro-
mulgada en enero, que otorga inmu-
nidad a los perpetradores.

Rogamos envien cartas cortés-
mente redactadas, pidiendo que se
empleen los mecanismos de derechos
humanos derivades del acuerdo de
paz para aclarar el asesinato de Ma-
ría Cristina Gómez y para llevar a
cabo investigaciones exhaustivas de
todas las denuncias de ejecuciones
extrajudiciales, al: Procurador Na-
cional de Derechos Humanos. Fisca-
lia General de la República. San Sal-
vador. El Salvador.

I/STE-PV s'adhereix a la campanya

Un dia del teu salari per al
Front Polisari

AI Ve. Congrés de I'STE-PV, celebrat a Guardamar del Segura els
dies 8, 9 i 10 de maig de 1992, s'aprovà, entre altres, la següent Resolu-
ció referida al conflicte del SÀHARA OCCIDENTAL:

«L'STE-PV manifesta la seua solidaritat amb la lluita i /'aspiració del
poble saharaui pel seu dret a l'autodeterminació, l'exercici de la seua so-
birania 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 i amb garanties del Re-
ferèndum.

A par! de comunicar aquesta resolució a l'ONU, al Govern espanyol,
tot Í exiginí-los una política més decidida en contra de les pressions del
Govern marroquí, a l'ambaixada marroquina i al Front Polisari, aquest
Congrés s'adhereix a la campanya "UN DIA DEL TEU SALARI PER
AL FRONT POLISARI" i la difondrà entre la seua afiliació i la resta
del professorat.»

COM FER EFECTIVA LA TEUA ADHESIÓ A AQUESTA
CAMPANYA?

Agafa una nòmina recent, mira el salari net mensual, divideix-lo en-
tre 30, i la quantitat resultant ingressa-la al:

C/C 401 042/50, al nom de l'STE-PV (Sàhara), oficina de la CA M
núm. 252, Gran Via Ferran el Catòlic, 14, de València (pots fer-ho des
de qualsevol oficina de la CA M).

No demores la íeua participació, perquè amb els diners arrepleguis
materialitzarem la nostra solidaritat d'acord amb el Front Polisari i fent
efectiva aquesta ajuda allà pel Nadal al mateix Sàhara.

Si vols intensificar la íeua solidaritat amb aquest poble, o tindré més
informació, adreça't a l'STE-PV (València), millor per escrit i posant la
referència SÀHARA.

Reducció de jornada
Base Legal: Ordre de 29 juliol 1991 (DOGV 16/8/91)
Llei 30/1984 (BOE de 3 d'agost)

Tenen dret a la disminució de la jornada de treball
en un terç o un mig, amb la reducció proporcional de
Ics seues retribucions, aquells funcionaris o funcionàries
que per raons de guarda legal linguen sota la seua tutela
directa algun menor de 6 anys o a un disminuït físic o
psíquic que no tinga activitat retribuïda.

La reducció de jornada es pot sol·licitar en qualse-
vol moment i comença a partir de I'l de cada mes, fi-
nalitzant quan el sol·licitant ho determine en mes com-
plet. La seua concessió és automàtica. No obstant això,

quan es demana la reducció de jornada, sense estar con-
dicionada, la finalització és sempre a 31 d'agost (EGB)
i a 30 de setembre (EE MM).

La sol·licitud es realitza mitjançant una instància
adreçada al Director dels Serveis Territorials, i aquest li
ho comunica al Director del Centre i a l'interessat.

La reducció de retribucions es realitza sobre havers
percebuts per tots els conceptes. A la quantitat total re-
sultant se li aplicaran les corresponents deduccions.
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Conveni MEC-Defenso

Les últimes
transferències

El MEC i la Conselleria estan en
un procés de negociació per tal de
transferir a la Generalitat Valencia-
na els centres que depenen del Con-
veni MEC-Defensa. Aquest procés,
que sembla irreversible, estarà aca-
ba! possiblement en un termini de sis
mesos. Amb la transferència s'aca-
ba amb una situació molt peculiar:
uns centres públics ubicats en una
Comunitat Autònoma amb compe-
tències plenes en matèria educativa,
però que depenen del MEC.

L'STE-PV ha treballat per la to-
tal transferència d'aqucsls centres a
la xarxa de la Conselleria al llarg
dels darrers anys, i ara anem a po-
der obtindré fruit de la nostra rei-
vindicació i del nostre treball. Tre-
ball en el que de vegades hem estat
a soles. Però en qualsevol cas queda
e! més conflictiu: les condicions de
la transferència i la signatura d'un
nou conveni entre la Conselleria Í el
Ministeri de Defensa. En el paquet
de transferències no te que haver cap
problema en el professorat, ja que
s'ha d'integrar amb tots els drets
com a funcionaria! de la Generalitat
Valenciana. El que pot ser més com-
plicat és la situació del CP Santo
Àngel de la Guarda. La solució d'a-
quest centre hauria de passar per la
construcció d'un nou col·legi per
part de la Conselleria, garantint el
manteniment en el seu lloc de Ireball
de tot el professorat que actualment
hi treballa.

D'altra banda, ha d'haver una
presència dels sindicats o de ia Jun-
ta de Personal en tot el procés. Els
representants dels treballadors han
d'estar plenament informats de tota
la negociació.
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Els passats dies 8, 9 i 10 de maig es va reunir a Guardamar del
Segura e] Ve CONGRÉS del SINDICAT DE TREBALLADORS I
TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALEN-
CIÀ.

En aquest Congrés es van abordar els temes d'actualitat en el món
de l'ensenyament, així com les perspectives de futur del sindicalis-
me, i en eixe marc, el sindicalisme a l'ensenyament.

Entre les ponències i resolucions que es van aprovar figuren:

PONÈNCIES:

• INFORME DEL SECRETARIAT NACIONAL.
• PRESENT 1 FUTUR DEL SINDICALISME A L'ENSEN-

YAMENT.
• MODEL D'ORGANITZACIÓ.
• CARTA FINANCERA.
• EL FUTUR DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI.
POLÍTICA EDUCATIVA:
iCOM ESTÀ HUI EL NOSTRE PROJECTE D'ESCOLA?
• RENOVACIÓ PEDAGÒGICA I FORMACIÓ PERMANENT.
• UNIVERSITAT:
— PER UN NOU SINDICALISME A LA UNIVERSITAT.

RESOLUCIONS:

• ESCOLA PÚBLICA/ESCOLA PRIVADA: L'ALTERNATI-
VA DE L'STE-PV.

• LA INSPECCIÓ EDUCATIVA.
• NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA:
—CAP A LA NORMALITAT.
• JORNADA I CALENDARI:
— EL NOSTRE MODEL DE JORNADA ESCOLAR.
• L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES.

DELEGACIONS AL CONGRÉS

El Congrés va estar composat per 125 delegats i delegades en re-
presentació de quasi quatre mil afiliats i afiliades. La procedència
va ser: Alacant, 42; Castelló, 19; València, 65.

ORGANITZACIONS CONVIDADES

Van estar convidats al Congrés la totalidat de sindicats de l'En-
senyament (Públic Í Privat), les Confederacions Sindicals, les orga-
nitzacions de la comunitat educativa —Consell Escolar Valencià, as-
sociacions d'alumnat, de pares i mares—, entitats culturals i cívi-
ques, i diferents partits polítics del País Valencià, a més a més d'or-
ganitzacions de caràcter semblant a l'STE-PV,

En aquest sentit, en l'apertura vam comptar amb la presència de
l'Alcalde de Guardamar, En Manuel Aldeguer. De N'Emili Soler, di-
putat i responsable de la Secretaria Nacional de Cultura i Educació
del PSPV-PSOE, que ostentava la representació del Secretari Gene-
ral d'aquest partit, En Joan Lerma. D'En Pasqual Molla, diputat a
les Corts Valencianes per Esquerra Unida del PV. D'En J. L. Gon-
zàlez i Cuervo, diputat provincial per Alacant de la Unitat del Poble
Valencià, en representació del Secretari General, En Pere Mayor. De
Na Pepa Chesa, del Partit Valencià Nacionalista. D'En Ximo Bosch,
en representació de la Unió de Llauradors i Ramaders del PV. D'En
Felip Vidal, en representació d'Acció Cultural del PV. De Na M.a

J. Agulló, en representació de N'Antonio Montalban, Secretari Ge-
neral de la CSde CCOO. D'En Paco Crespo, de la FETE-UGT. D'En
J. Marc, del TUC. De Na M.a A. Bravo, de la USO. De Na M.a

Luz Carratalà, de la CSIF.
També van enviar salutacions al Congrés: N'Andreu López, Con-

seller de Cultura ï Educació. D'En Francesc Signes, Secretari Gene-
ral de la Conselleria d'Administració Pública. D'En Francesc Ferrer,
President del Consell Escolar Valencià. D'En F. Michavila i En V.
Martínez Guzman, Rector i Vice-Recíor de la Universitat Jaume I
de Castelló. D'En Ramon Lapiedra i En J. Fernàndcz, Rector i Vi-
ce-Rector de la Universitat de València. De Xavier Molins, del Bloc
d'Estudiants Agermanats de la Universitat. De N'Andreu Tobarra,
en representació de Revolta. De N'Antonio Clemente, de l'ANPE.
D'En Manolo Moya, de la FSIE. De la Federació d'Ensenyament de
la CGT. De N'Albert Guerrero, de la Coordinadora d'Organitza-
cions No Governamentals (ONGs). De la Federació de MRPs del
PV. De la Federació d'Associacions per la Llengua-Escoles en Va-
lencià. De la Comissió Executiva Provincial d'Alacant del Sindicat
d'Estudiants.

També intervingueren i enviaren salutacions a Tacte de cloenda
N'Esther Garcia, de la Confederació d'STEs. En Pere Polo, Secre-
tari General de l'STEl {Illes). De N'Esteban Ortiz Boro, de l'STE
de Castellà-La Manxa. De la FESEC (STEs-Catalunya). Del SUA-
TEA (Astúries). De l'STEA (Aragó). Així mateix, intervingué En
Joan Giralt, de la Unió de Sindicats de Treballadors de l'Ensenya-
ment de Catalunya (USTEC).

Finalment, també comptàrem amb la presència de N'Agustín Ji-
ménez, Cap dels Serveis Territorials d'Educació d'Alacant, que in-
tervingué en nom propi i en representació del M. H. President de la
Generalitat Valenciana, En Joan Lerma. En def in i t iva , una nutrida
i plural participació que connecta amb la voluntat de l'STE-PV de
ser un sindicat obert, democràtic, pluralista. Un sindicat dels sectors
progressistes de l'ensenyament, sense limitacions.

El Congrés també va triar el nou Secretariat Nacional, composat
per 16 membres i que tindrà la tasca de coordinar el sindicat durant
els propers 3 anys; de preparar fites significatives, com les properes
eleccions sindicals, i que necessitarà de la col·laboració i participació
del conjunt de l'afiliació. Perquè a l'STE-PV: DECIDEIXES TU.
PREN LA PARAULA!

a l'ensenyament

Guardamar del Sepra


