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Els acords de la Funció Pública Valenciana
i els Pressupostos Generals de l'Estat

" 'L'ETAT C'EST NOI
Durant molt de temps hem lluitat perquè les competències no sols devien

figurar sobre el paper si no que a més havia que exercir-les.
El que ha ocorregut amb l'acord signat en l'àmbit de la funció

pública valenciana, i d'altres, ens recorda altre temps en els quals la
concepció de l'estat imperava sobretot i sobre tothom.

Hem tingut que assistir al trist espectacle de veure un govern central
exercint un dret que mai havia desaparegut de la realitat: el dret

a vetar, com si d'un "consell de seguretat" dotat de "virreis" es tractarà .
I hem assistit al també trist espectacle d'uns governs -autonòmics,

"provincials", locals...- incapaços de fer alguna cosa més que callar.
Podíem afegir:

" 1992: ANY DEL REI SOL"
ULTIMA HORA

El IX Convenio, paralizado
La Direccíón Genera] de Trabajo ha paralizado la apli-

cación del IX Convenio de la Ensenanza Privada por enten-
der que:

«del examen de las actas de las reuniones de la Comisión
Negociadora y en particular a la vista de los hechos probados
en la Sentencia de fecha 14 de febrero de 1992 de la Sala de
lo Social de la Audiència Nacional, procedimiento n.°
209/91, parece desprenderse que la Confederación de Cen-
tros de Educación y Gestión no reúne la representatividad su-
ficiente para firmar un convenio colectivo de eficàcia gene-

ral, en cuyo caso esta Dirección Genera! debería proceder a
la impugnación de oficio del citado convenio ante la Audièn-
cia Nacional, salvo que las paries decidieran reconverlir la pe-
tición en un paclo de eficàcia limitada».

La Dirección General de Trabajo ha dado un plazo de
diez días a las partes firmanlcs del acuerdo para hacer alega-
ciones y, en su caso, acreditar la representatividad patronal
del 60% para dar legitimidad a la firma. Así pues, la referèn-
cia al IX que hacemos en la pàgina 9 queda condicionada a
la resolución de este problema.

Ayer, U Coma
Hoy, Madrid

En la madrugada del sàbado 14
fue asesinada la inmigrante domini-
cana Lucrecia Pérez. En fechas pa-
sadas se han vivido ya brotes racis-
tas en diversas poblaciones. Sin sa-
lir de casa, en el pasado mes de ju-
Üo, un gnipo de alumnos del CP La
Coma, de Paterna, era objeto de ira-
to racisla y vejatorio por parte de los
responsables del hotel donde se en-
contraban hospedados en el trans-
curso de un viaje esfol;ir.

La Confederación de STEs de-
nuncia la gravedad de estos hechos
y reclama de las administracion.es
púbiicas medidas que contribuyan a
detener toda manifestación xenòfo-
ba y racista.

A los vicjos prejuicios raciales se
suma ahora el problema de la inmi-
gración, que en épocas de crisis eco-
nòmica es utilizado por las personas
insol idar ias y antidemocràticas
como justificación de sus posïcío-
nes. Las soluciones hay que buscar-
las a través del incremento de la ayu-
da al desarrollo de los países pobres.

En cstc sentido es especialmcnte
criticable que en los PGE del 93 se
haya reducido sustancialmente el ca-
pitulo de Fondo de Ayuda al De-
sarrollo; así mismo, lo es el que con
demasiada frecuencia las partidas de
este fondo se dediquen a subvencio-
nar la compra de armas que los paí-'
ses no desarrollados hacen al Go-
bierno espanol.

La Confederación de STEs hace
un llamamiento a los trabajadores y
a las trabajadoras de la ensenanza,
y a las personas que creen en la dig-
nidad humana como primer valor de
una Sociedad civilizada, a actuar de
forma urgente para detener todos
los brotes de racismo y xenofòbia.

POR ELLO PROPONEMOS A
TODA LA COMUN1DAD EDU-
CATIVA LLEVAR A CABO UNA
CAMPANA CONTINUADA QUE
COMPROMETA A LA ESCUELA
CONTRA EL RACISMO.

Creemos que es necesario trabajar
continuadamente con nuestro alum-
nado para que la sociedad sea capaz
de reaccionar con energia contra
cualquier tipo de discriminación, así
como potenciar y extender el valor
de la solidaridad, especialmente en
los sectores mas marginades de
nuestra sociedad.

No podemos perder mas tiempo,
es una tarea urgente que debe unir y
comprometer a todas las personas y
organizaciones democràticas.



21 D'INTERÈS N.° 82

Mobilitzacions BEA-Unhrersitat

"L'Alumnat, per una universitat
pública i de qualitat"

Les protestes i mobilitzacions dels
estudiants de la Universitat han marcat
d u r a n t el mes d 'octubre l ' i n i c i de
l'activitat acadèmica. En tot cas, i per
diverses raons, el malestar en Educació
augmenta en tots els nivells i afectant
tols els sectors, i no és gratuïta la pro-
ximitat de la discussió parlamentària
dels Pressupostos Generals de l'Estat i
de la Generalitat Valenciana, i els dife-
rents i substanciosos retalls que s 'hi
preveuen en Educació, i no únicament
per a jornals.

El dia 21 d'octubre, el Bloc d'Estu-
d i a n t s Agermanats(BEA), s indicat
majoritari en la Universitat de Valèn-
cia, convocava vaga i manifes tac ió
contra l'actual política d'inversions en
Educació i la pujada de les taxes uni-
versitàries. Taxes que fixà el Govern
de la Generalitat i que han suposat, per
a enguany, un augment del 10%, sobre
un -ja per ell mateix- elevat cost de la
matrícula en la Universitat . S'afegia
una tercera reivindicació a la mobilit-
zació: la retirada immediata per part de
la Conselleria d'Hisenda, de la circular
de la Direcció General de Tributs i
Patrimoni.

Sota les reivindicacions "Per una
Unive r s i t a t Púb l i ca i de Qual i ta t" ,
"Més inversions en Educació", s'aple-
gava un nombrós grup d 'alumnat uni-
versitari, però també de professorat.

D'altres sindicats i organitzacions estu-
diantils de ta resta d'universitats valen-
cianes convocaven la manifestació.

L'STE-PV, donava suport a les rei-
vindicacions que des de l ' a lumnat es
feien i les assumia com a pròpies.

Amb la notícia -"mala notícia"- del
retall de l'aplicació de la Llei de Taxes
que la instrucció de la Direcció General
de Tributs i Patrimoni de la Conselleria
d'Hisenda suposava per a l'alumnat de
rendes baixes Í per al personal docent i
no docent de la Universitat, s'inicia-
ven, a més a més de les actuacions prò-
pies de cada sindical, actuacions con-
juntes de reivindicació Í pressió. En
aquesta línia de treball conjunt amb el
BEA, línia que esperem aprofundir ,
s'emmarcava la reunió que es va man-
tindré el dia 27 d'octubre amb Ramon
Lapiedra, rector de la Universitat de
València, per parlar de l'aplicació de
l'esmentada instrucció al si de la Uni-
versitat de València. Tant el BEA com
l'STE-PV hem rebutjat des del principi
aquesta instrucció, per com està feta Í
el que suposa. Per la seua part l'equip
rectoral decidia aplicar una moratòria
en el cobrament de les laxes del perso-
nal afectat per la circular , després
d'haver estudiat l'informe que havia fet
la Facullal de Dret i l'acord a què
s'havia arribat amb el BEA, acord que
des de la nostra perspectiva és positiu.

Una assignatura pendent;

Decret de la Funció Pública Valenciana
Durant el passat rnes de setembre

Í en relació a la fricció creada entre
Administració Í Sindicats pel tema
del Calendari Escolar, es començà a
parlar a l'àmbit educatiu del PV del
futur Decret de Condicions Laborals
dels Docents.

Cal recordar que aquesta propos-
ta de negociació dins la Mesa Secto-
rial d'Educació té el seu marc gene-
ral en el document signat a l'àmbit
de la Funció Pública i que es presen-
ta baix el títol «Para Modernizar la
Administración y Mejorar las Con-
diciones de Trabajo».

No és la primera vegada que una
negociació d'aquestes característi-
ques és abordada per Administració
i Sindicats, encara que Iotes elles
han fracassat degut a l'entramat le-
gal existent (legislació dispersa que
continua vigent) i a les dificultats
econòmiques, agreujades per la fal-
ta de voluntat en la dedicació de
recursos.

El projecte més ambiciós d'aques-
tes característiques el va constituir la
negociació de l'Estatut del Professo-
rat durant els anys 85, 86, 87, nego-
ciació que va finalitzar sense gran in-
cidència amb la retirada de l'últim
dels avantprojectes. D'aquest, l'as-
pecte més conegut era l'organització
i jerarquització del professorat, co-
negut com la «carrera docent».

La iniciativa no ha estat l'única i
les administracions educatives basca
i catalana han intentat dur a terme
tant l'Estatut de la Funció Pública
Docent Basca com la Llei de la Fun-
ció Pública Docent Catalana, enca-
ra que sense grans èxits.

L'STE-PV, a l'hora d'abordar

una negociació d'aquestes caracte-
rístiques, ha de valorar detinguda-
ment l'actitud i propostes de l'Ad-
ministració Educativa. És possible
que la Conselleria estiga únicament
interessada en tractar alguns temes
de forma parcial, com per exemple:
jornada, desplaçament del professo-
rat, readscripcions, etc.f és a dir, do-
nar sortida amb caràcter de «nego-
ciació» a tota una sèrie de temes que
van ser conflictius al llarg dels pas-
sats mesos:

L'STE-PV ha preparat una pri-
mera aproximació als temes suscep-
tibles de ser tractats dins e! marc d'a-
quest Decret, i que ampliarà amb les
aportacions del professorat amb
l'objecte d'arreplegar el major nom-
bre d'aportacions al voltant de situa-
cions concretes que generen conflic-
tivitat per falta de reglamentació o
indefinició.

Entre altres:
— Règim jurídic del personal al

servei de l'Administració Pública.
— Programació i oferta d'ocupa-

ció pública.

— El personal funcionari al ser-
vei de l'Administració Valenciana:
Concepte i tipus de funcionaris, se-
lecció i accés, provisió de llocs de
treball.

— Adquisició Í pèrdua de la con-
dició de funcionari, situació admi-
nistrativa dels funcionaris, drets i
deures dels funcionaris.

— Règim retributiu: la deshomo-
logació.

— incompatibilitats.
— El personal laboral al servei de

l'Administració Valenciana.
— Salut laboral: Malalties pro-

fessionals, prevenció, tractaments
metges alternatius.

— Jornada laboral: calendari,
horari, vacances, jornada continua-
da.

— Vivenda.
— Regulació permisos, reduc-

cions horàries.
— Taxes acadèmiques.
— Personal itinerant, condicions

laborals.
— Majors 55 anys.
— Mobilitat, trasllats, permutes,

adscripcions grups.
— Formació inicial, formació

contínua.
— Protecció a la maternitat: can-

vis de destinació de les dones emba-
rassades, compensacions econòmi-
ques per atenció a fills.

— Segureta t Soc ia l -Muface :
Prestacions, jubilacions, pensions.

— Gestió democràtica dels cen-
tres.

— Serveis escolars: comedor,
transport.

— Serveis complementaris, ins-
pecció, orientació.

— Condicions específiques de la
escola rural.

— Centres específiques.
— Drets sindicals plens, negocia-

ció col·lectiva.
Encara que amb molts dubtes, po-

dem afirmar que aquesta hauria de
ser la negociació més «completa» Í
«complexa» de quantes s'han abor-
dat al PV.

Però, aquesta negociació, que
tantes expectatives ha despertat a la
resta de l'Estat, si veritablement vol
arribar al fons dels temes que hau-
ria de tractar, serà la més global i la
de més repercussions en la vida ad-
ministrativo-laboral dels docents.

ii

El Tribunal nos dio la razén

DEBE CESAU LA CONDUCTA ANTISINDICAL"
El dia 29 de mayo se presento ante

la Sala de lo Social del T r ibuna l
Superior de Justícia de la Comunidad
Valenciana un recurso contra la exclu-
sión del STE-PV de la Mesa Sindical
de l;i Enseííanza Privada, que se había
constituido el dia 18 de mayo.

Con esle recurso se solícitaba del
Tribunal la DEMANDA DE TUTELA
DE LA LIBERTAD SINDICAL por
enlender que esta había sjdo vulnerada

"ton la decisión tomada por la
Conselleria de Educación y los sindica-
tos CCOO, FETE-UGT, FSIE y USO
de excluir al STE-PV de la referida
Mesa Sindical. Se tratala, sin duda, de
una decisión to ta lmenle arbitraria y
clararnente contraria al derecho consti-
tucional de la libertad sindical.

Esta exclusión se basaba en los por-
centajes de reprcsentatividad exigidos
para formar parte de la Mesa, ya que la
Administración había pasado por enci-
ma y vulnerado lo que viene definido
por la Ley Orgànica de Libertad
Sindical y otras Leyes anàlogas: un
mínimo del 10% de los delegados ele-
gidos en el seclor, que es una represen-
talividad que el STE-PV supera con
creces en el sector y en el àmbito de la
Comunidad Valenciana.

El recurso fué presentado después
de agolar todas las posibilidades de
dialogo ante la Administración, que en
todo momento se nego a rectificar y a
contestar los requerimientos que ante el
MISMO Consel ler de Educación,
Andreu López, había realizado el sin-
dicato. [Nunca estuvo para buscar una
solucioni

El recurso no pedía la suspensión
cautelar de la Mesa, por entender que
era necesario y urgentc un foro de con-
sulta y negociación ante la aplicación
de la Reforma Educativa, ya que lo que
se pretendía por nuestra parte era la
representación de todo el profcsorado
de la Ensefianza privada, sin exclusio-
nes.

El STE-PV lamenta que haya tenido
que llegar a los Tribunales de Justícia
para solucionar este problema, però
aún mas lamenta la vergonzosa actua-
ción anüsindical de la Conselleria de
Educación y de los sindicatos CCOO,
FETE-UGT, FSIE y USO, que obvian-
do los propios in formes de las
Aseson'as Jurídicas de la

Administración han primado el interès
propio y partidista por encima de los
crilerios legales y del respeto a la
voluntad de los trabajadores, expresada
en los resullados de las elecciones sin-
dicales.

Y LLEGO LA SENTENCIA

El TSJ fallo a favor del STE-PV. En
la sentencia, el TSJ declaro la "nulidad
radical" de lo actuado por los deman-
dados, la Conselleria y los sindicatos
de ensenanza CCOO, UGT, USO y
FSIE, y ordeno el "cese inmediato de
su conducta antisindical" , declarando
el derecho del STE-PV a formar parte
de la Mesa Administración-sindicatos

como miembro de pleno derecho, "con
lodas las prerrogal ivas y garantías
reconocidas por la Ley Orgànica de
libertad sindical".

Para el STE-PV la sentencia es muy
satisfactòria, pues reconoce la amplia
representatividad que el sindicato tiene
en el sector de la ensenanza privada
valenciana,, a la vez que valora como
un hecho de gran gravedad que la
Conselleria, en contra totalmente del
principio de neulralidad presente en la
Ley Orgànica de Libertad Sindical y
pasando por encima de sus propias dis-
posiciones, haya intentado favorecer
determinadas opciones sindicales y
marginar o perjudicar a la opción autò-
noma y progresista que representa el
STE-PV.

DEBE LLEGAR LA REFLEX10N

El STE-PV lamenta la falta de
voluntad negociadora del Conseller,
Andreu López, que se nego reiterada-
mente a reunirse para buscar una solu-
ción negociada al conflicto sin tener
que rccurrir a la via jud ic ia l . Es, por
lanto, el rnúximo responsable del com-
portamiento antisindical que se estaba
produciendo con el STE-PV, ya que
adcmàs f u c el quicn autorizó y rubrico
la exclusión.

Ha pasado ya un liempo prudente
desde la publicación de la sentencia. El
suficiente para que los responsables de
hechos como esle hayan reflexionado.
La nueva Mesa, con la presencia del
STEPV, se ha vuel to a. const i tuir a
principies de este curso. Nos alegra-
mos. El STEPV reitera su intención de
seguir trabajando por la unidad de
acción con todas las organizaciones
sindicales del sector en defensa de los
íntcreses de los Irabajadorcs de la ense-
nanza privada, confiando que esta sen-
tencia haga reflexionar a los partidàries
de exclusivismos y haga desaparecer
los comportamientos sectàries que en
algunos inomentos desafortunadamente
se han dado.

No hablamos desde el rencor. No
queremos judicializar la vida sindical.
Però estamos decididos, con todas
nuestras fuerzas, a que respete la
voluntad de quien ha depositado la
confianza en nuestro sindicato. Y en
cualquiera, La libertad sindical no es
patrimonio de nadie, por muy mayori-
tario y poderoso que se crea. Los traba-
jadores y las trabajadoras hemos lucha-
do durante muchos anos por la libertad,
por la democràcia. Y ello también
atane a la libertad y a la democràcia
sindical. Algo mas que bonitas palabras
para pisotearlas.
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Elecciones a Consejos Escolares

Un test a la participación
Con la pubficación en el DOGV del

20-10-92 de la orden de Conselleria
de Cultura, Educación y Ciència por
ta que se dictan normas para la elec-
ción de representani.es en los Consejos
Escolares, en determinados cenlros
públicos no universitàries de la
Comunidad Valenciana, se abre de
nuevo un período en e! que los distin-
tos sectores que integran la comuni-
dad educativa van a proceder a reno-
var los Consejos Escolares, órganos
estos que habían sido concebidos para
facilitar, desde la òptica de la Admi-
nistració" n, la participación de ios dis-
lintos estamentos educatives en la
vida de los centros.

Coíncidiendo con este momenlo
seria bueno reflexionar, a la luz de la
experiència, sobre los citados organis-
mes, su funcionamiento, sus virtudes
y sus dcfectos, para poder profundizar
en aquello que tengan de posïtïvo y
tratar de subsanar las carencias que,en
estos anos de experiencia,se hayan
puesto de manifiesto.

Siempre hemos defendido que los
Consejos Escolares, como órganos de
participación donde eslan representa-
des todos los sectores educatives, se
debían potenciar al màxima, y la íbr-
ma en que nosotros la veíamos,y la
seguimos viendo,es la de dotaries del
màximo de competencias y el que sus
conclusiones vinculen a las adminis-
traciones a las que, en ocasiones, se
les demanda la solución de delermina-
dos problemas.

Por otra parte, desde la Adminislra-
ción se les debía dar la importància
que lienen. En el momento de su crea-
ción, y dado que cstaban destinades a
vehicular la participación, se organizó
una importante campana animando a
participar en las cleccïones y desta-
cando la importància de las mismas.
Hoy,a escasos anos de estàs primeras
elecciones,se hace una convocatòria,
que no ha contado, de momenlo, con
la amplitud y el soporle publicitario
social de aquella.

La legislación actual reconocc a los
Consejos Escolares una sèrie de atri-
buciones relacïonadas con la vida de
los centros: Elección y propuesta de
revocaciòn del direclor/a. Admisíén
de alumnes y resolución disciplinaria
de los conflictos que estos puedan
plantear. Aprobación del proyecto de
prcsupuesto y de la programación
general anual del centro. Aprobación

E t E C C I O N S
A C O N S E JL L S

E S C O L A » S

del reglamento de régimen interior.
Proponer la rcnovación de las instala-
ciones y del equipo escolar del cen-
tro,etc. Como puede verse, las atribu-
ciones de los Consejos Escolares solo
lienen un caràcter decisorio cuando
únicamente implican a la comunidad
escolar de ese centro, però no cuando
lo hacen con las adminis t raciones
(loca! o autonòmica) a las que se les
demanda la solución de determinados
problemas. Es de aquí de donde nace
una de las principales carencias de los
Consejos Escolares, ya que los com-
ponenles de los mismos ven que, en
ocasiones, es una pcrdida el tiempo
dedicado a estudiar determinados pro-
blemas y a plantear las soluciones, si
luego los que lienen que rcsolverlo no
lo hacen, sin que, en bastantes ocasio-
nes, se les de una explicación razona-
da. Temas conmo los de condiciones
y estado de mantenimiento de las ins-
talaciones, suslilucioncs de profesora-
do, arreglo escolar (creación o supre-
sión de unidades) , etc. deben ser

temas de obligada consulta a los Con-
sejos Escolares y sus decisiones vin-
culantes o muy lenidas en cuenla por
las administraciones educativas com-
petcntcs, si se quicrc que los sectores
allí represenlados vean que su trabajo
y dedicación es útil en la sotución de
todos los problemas que se puedan
plantear en los centros.

En el STE-PV todavía crccmos que,
a pesar de las dificultades, hay que
seguir impulsando los Consejos Esco-
lares y apoyando en ellos una línea de
irabajo que Íntegre a todos los secto-
res representados en una causa
común: la mejora de la calidad de la
ensenanza de cada cenlro concreto y,
por extensión, del sistema cducativo,
y, por otra parte, profundizando y
dotando de conlenido a los Consejos
para ir ganando las parcelas que pen-
samos deberían ser de su competència
y no se les quiere reconocer.

POR ESO, Y UNA VEZ MAS, OS
ANIMAMOS A PARTICIPAR.

U NOVA NORMATIVA

ELECTORAL O LA LLEI DE L'EMBUT
Durant el mes de setembre els sindi-

cats CCOO i UGT feren públic un
document de "Propuestas de modifica-
ción de la Normativa Electoral y la
Representatsvidad sindical", document
que H lliuraren al Ministre de Treball,
amb la intenció que el Govern espanyol
l'assumirà com a propi.

El document centra el nucli de la
reforma proposada en:

-Un canvi en ei procediment a tra-
vés del qual es determina la representa-
ció sindical.

-La supressió del període concentrat
de còmput dels resultats de les elec-
cions

-La desaparició de la proclamació
oficial dels resultats electorals.

-La constitució d'unes Comissions
d'arbitratge obligatori per a evitar,
segons expliquen, la "judicialització"
de les eleccions sindicals.

La reforma que proposen no entra a
qüestionar la normativa legal existent
(LORS, LOLS, Estatut dels
Treballadors, Llei de Funció Pública);
entra a modificar-la parcialment i en el
sentit adés exposat.

Curiosament, acompanya el docu-
ment esmentat un "Protocolo de acuer-
dos entre las confederaciones sindica-
les UGT y CCOO", que —és cita tex-
tual— "conslituye un desarrollo del
Acuerdo de modificación de la norma-
tiva electoral...y comprometé a las
Confederaciones firrnantes a:...Ambas
Confederaciones acuerdan que la repre-
scntación institucional que les corrcs-
ponda se regirà por el principio de pari-
dad. Las Confederaciones firrnantes
acuerdan entre sí la dislribución parità-
ría de las asignaciones presupuesta-
rias." (Volen resoldre problemes
domèstics, que les eleccions sindicals i
els resultats no van resoldre).

Des que aquest document s'ha fet
públic només s'han sentit veus críti-
ques de sindicats tan diferents com
ELA-STV, CIGA, CGT, USO, CSIF,
per posar un exemple. Els sindicats es
veuen amenaçats per aquesta proposta:
és un atac a la llibertat sindical, és un
i n t e n t de fer desaparèixer la resta
d'organitzacions sindicals, és un intent
de consolidar un determinat mapa sin-
dical a través de procediments de dub-
tosa legit imitat sindical, se situa la
resta de moviment sindical davant una
política de fets consumats en un tema
tan fonamental com el de la representa-

tivilal, és una iniciativa més contra la
unitat d'acció sindical, s'intenta conso-
lidar definitivament els resultats de les
eleccions de l'any 90 sense que hi haja
raons objectives per a fer-ho, és un
intent de fer desaparèixer en pocs anys
la resta de les forces sindicals.

I malauradament, per als treballa-
dors i les treballadores, les crítiques
són certes. L'actual normativa electoral
necessita una modificació, i a aquest
debat convidem als companys de les
Confederacions de CCOO i UGT, però
no per a esmenar-la parcialment, sinó
per a modificar-la en els seus fona-
ments. Per a que reprengarn, entre tots,
el debat sobre qui i perquè és represen-
tatitu i què vol dir ser "representatiu",
sobre si són o no suficients les com-
petències que la llei atorga a les Juntes
de Personal i als Comitès d'empresa,
sobre com podrem avançar en la demo-
cratització del món sindical, i en la
representació dels treballadors i treba-
lladores que són, en definitiva, els qui
tenen l 'ú l t ima paraula. Perquè no és
cert, com s'afirma en el seu document,
que hi haja un "generalizado consenso
sindical en torno a la conveniència del
mantenimiento del esquema de repre-
sentatividad existente", perquè aquest
esquema ens ha dut a la situació actual,
en què, les grans centrals sindicals han
passat d'una fase de burocratització a
una fase d'"institucionalització", en el
mal sentit de la paraula, allunyant-se
cada vegada més del contacte directe
d'aquells a qui representen. Perquè és
trist que la vella idea, aglutinadora dels
sindicats de classe i compartida per
l'esquerra, de la unitat d'acció sindical,
s'haja convertit en un prejudici. És trist
que el debat sobre la
modernització/modernitat del movi-
ment sindical no existesca. És lamenta-
ble que les centrals sindicals, que amb
la democràcia s'han convertit en "grans
negociadores", esligucn vivint al dia,
però no propiciant el debat de fons que
el moviment s indica l necessita. I en
canvi cstiguen caminant cap a la cons-
trucció d'una gran central sindical per
la via dels PREJUDICIS, per la via de
l'eliminació "democràtica" dels legí-
tims contrincants.

Des de la nostra modesta opinió ser
UNITARI no és equ iva l en t a ser
ÚNIC. S'és unitari amb els "diferents",
és a dir, que on n'hi ha diferències és
on es treballa la unitat. Si s'és únic, no
s'és diferent i per tant no s'és unitari.

CALENDARI 92-93: JA EL TENS?

El "privilegi" de la formació docent o
com vulnerar els convenis laborals

Les restriccions van arribant.
Al DOGV del dia 30 de setembre es

pub l iquen unes instruccions de la
Direcció.General de Tributs i Patri-
moni, de la Conselleria d'Economia i
Hisenda, mitjançant les quals es res-
tringeix l'alcanç de la Llei de la GV
7/1989, de 2O d'octubre, sobre taxes
universitàries pel que fa als funciona-
ris docents, a més del professorat i
PAS de la Universitat.

Per altra banda, cl passat 16 d'octu-
bre la premsa destapava la intenció
del Govern valencià de sup r imi r la
gratuïtat de les taxes universitàries per
a lot el personal abans esmentat en els
propers pressupostos del 93.

L'argument central que "justifica"
aquesta intenció és eliminar privilegis
corporatius en època d'estalvi.

Una bona part d'ensenyanls acudim
a la Univcrsital preocupats per la nos-
tra formació contínua, el nostre per-
feccionament professional o cl neces-
sari reciclatge que demana el simple
pas del temps, les innovacions, i, fins i
lot, la Reforma.

No cal oblidar que la formació del
professorat és un dret i un deure.
L'exercici d'aquest deure compta amb
una llarga tradició entre els ensen-
yanls, amb exemples lan reeixits com
ara les Escoles i Universitats d'Estiu
o, en el passat, les experiències de
Ferrer i Guàrdia, la Institución Libre
de Ensenanza, de caire diferent, però
que responen a la preocupació del
professorat per c a n v i a r l ' escola i
millorar la societat.

En canvi, l'exercici del dret a la for-
mació no compta amb molles iniciati-
ves afavoridores i verladeramenl con-
seqüents a càrrec dels "Poders
Púb l i c s " . Ara m a t e i x , c l Govern
valencià, de signe progressista, està
perpetrant l ' e l i m i n a c i ó , per decret,
d'una antiga conquesta dels treballa-
dors de l'ensenyament, d 'una condi-
ció laboral llargament assolida, com
qualsevol altra, de qualsevol col·lectiu
l a b o r a l , i que te una repercussió
important per al conjunt de Ics nostres
famílies.

.Aquest és el segon aspecte a consi-

derar: l'estrictament laborat. La gra-
tuïtat de les laxes és, a més d'una con-
dició facilitadora de la formació, una
aportació de salari indirecte que com-
p lemen ta les r e t r ibuc ions dels
docents, els quals, tot siga dit, encara
no hem assolit el nivell retributiu
d'altres col·lectius de funcionaris que
ens són homologables per cri teris
administratius i per grau de responsa-
bilitat.

Una altra vegada, com en el cas del
calendari, l'Administració ens presen-
ta davant la societat com una colla de
privi legiats i altera, uni la teralment ,
mitjançant el DOGV, les nostres con-
dicions laborals.

Ens hem oposat a aquestes inten-
cions amb iniciatives legals pròpies i
hem mantingui reunions amb d'altres
sindicats i la Universitat de València.
Continuarem amb els partits polítics i,
sobretot, amb la unitat de totes Jes tre-
balladores i tots els treballadors en
defensa de les seues condicions de tre-
ball.
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Universitat Jaume I

Universitat i participació democràtica
El naixement de la Universi tat

Jaume I es produí, ara fa un any, com
a confluència de la crisi del model
universitari tradicional i dels interès-:
sos socials de les Comarques de
Castelló. La massificació de la
Universitat de València i l'aïllament
dels centres universitaris de Castelló
(l 'Escola de Magisteri i el CUC)
n'eren els signes concrets. L'aparició
de la LRU i de l'autonomia política
relativa del País Valencià feien possi-
ble una eixida de fu tur . Una
Universitat postLRU i amb tamany de
qualitat. Una Universitat europeista i
arrelada al medi econòmic, sociocul-
tural i lingüístic. Una Universitat que
completarà el mapa de les universitats
púb l iques valencianes. Una
Universitat investigadora Í connectada
al mercat laboral. Una Universitat
interdisciplinar: humanista, científica
i tècnica. En resum, una Universitat
sense les rèmores ni les contradic-
cions que havien fet fracassar les
Universitats tradicionals: el corporati-
visme, la faita de competitivitat, la
desconnexió del món econòmic i
social.

Des que el President Lerma va

anunciar la creació" de la Jaume I, el
procés responia a la iniciativa de la
Generalitat i a les forces socials i cul-
turals castellonenques. El consens
social era una situació tan positiva
que semblava garantir la condició
moderna i progressista de la nova
Universitat. Per tant, la designació del
rector Michavila calia interpretar-la
com la necessitat de gestionar
democràticament un projecte col·lec-
tiu, obert i participatiu.

A un any de treball real, la situació
de la Universitat és contradictòria:
presenta signes positius i signes nega-
tius. I per tant, com que no es veu una
programació plurianual concreta, les
expectatives són problemàtiques. Els
signes positius cal apuntar-los als tre-
balladors i treballadores de la institu-
ció: estudiants amb il·lusió d'una for-
mació professional moderna i euro-
pea, professorat jove i il·lusionat amb
les condicions invest igadores i
docents del projecte, PAS, amb ganes
d'anar-se implicant en una gestió
transparent i democràtica. Els signes
negatius són, bàsicament, responsabi-

litat de la direcció de la Universitat,
falta de transparència en contracta-
cions i en la gestió del personal,
absència de debat, organització verti-
calista dels estudiants... Sobretot, en
resum, dos problemes de base: falta
d'una planificació assumida i compar-
tida, i falta de participació democràti-
ca. Així ho ha denunciat el sindicalis-
me progressista de la Universitat.

L'STE-PV, amb una discreta acti-
vi ta t f ins ara, reconeix la labor
meritòria del sindicalisme més
democràtic de la Universitat, tot i que,
fins ara, els sindicats no hi han tingut
autèntica capacitat de control sobre el
procés, i algun sindicat, a més, ha
recolzat algun dels fenòmens negatius
adés relacionats. Per això, de cara a
una major participació democràtica i
unes millors condicions de treball en
aquest projecte públic i progressista
que cal que siga la Jaume I, l'STE-PV
s'ofereix a col·laborar en una línia
s indica l progressista i crítica, tot
impulsant la celebració d'eleccions
sindicals i tots els mecanismes de par-
ticipació i d'organització democràtica.

Profesores técnicos de Formación Profesional

Crònica de un proceso vivo
El curso pasado el STE-PV tuvo la

iniciativa en la acción sindical con el
colectivo de Profesores Técnicos de
Formación Profesional.

Es iud iamos también en la
Confederación , su situación general
como maestros de taller y en su caso
como profesorado interino, con trata-
m i e n t o propio desde la LOGSE.
Durante el primer trimestre, el STE-
PV elaboro y envio materiales a todos
los centros, y el dia 7 de marzo se
organizó la I TROBADA DE MES-
TRES DE TALLER DEL PAÍS
VALENCIÀ.

La oportunidad de la misma se vio
muy poco después , cuando la
Conselleria mantuvo. practicamente,
su posicionamiento de otros anos en
ia oferta de empleo publico para el
92: planteó 42 plazas -según dice,
presionada por los sindicatos-, cuando
el número de PT de FP es de alrede-
dor de 800; practicamente la OEP
represento el 6% de los puestos de
trabajo.

En las asarnbleas posteriores a la
Trobada, en mayo, el STE-PV entén-
dió que la dinàmica futura pasaba por
dos ejes: la concienciación y organi-
zación del colectivo y la nefcesaria
acumulación de fuerzas.

Por eso, al final del curso pasado,
elaboramos una plataforma reivindi-
cativa, sancionada por el profesorado
en asambleas, e invitamos, en la pri-
mera semana de junio, al resto de las
organizaciones sindicales a respaldar
con su firma la misma; se pretendia
presen ta r ia i nmed ia t amen te a la
Conselleria.

La respuesta de las organizaciones
sindicales fue desigual; algunas no
nos contestaran, y las restantes esta-
ban dispuestas a estudiar el tema;
frulo de ello, el 31 de julio se llego a
una plataforma con UGT; CC OO se
posicionó, también con absoluta clari-
dad, por impulsar este proceso. De
hecho, se llego a una PLATAFORMA
REIVINDICATIVA UNITÀRIA y a

iniciar una CAMPANA con el colec-
tivo por parte de las organizaciones
sindicales STE-PV, FETE-UGT y CC
OO.

Efectivamente, el 30 de septiem-
bre, en el acto de adjudicación de p!a-
zas para este curso 92/93, se repartió
al profesorado documentación que
incluía la mencionada Plataforma, un
Dosier legislaüvo y una convocatòria
a una Asamblea ese mismo dia; al
mismo tiempo, se consíguió una
extensa relación de profesores que
manifestaren su interès para continuar
el contacte con las organizaciones
sindicales.

En esta s e m a n a , pr imera de
noviembre, se va a enviar a todos
ellos una carta animàndoles a la reco-
gida de firmas en Claustres, APAs y
Consejos Escolares. Desde aquí hace-
mos un llamamiento al profesorado
del resto de niveles educatives para
que, asimismo, firmen la carta de
apoyo y nos la envien.

TSi suspèn cautelarment el Concurs de mèrits
d'accés a la "Condició de Catedràtic" en el PV

Quan esiàvem en un procés lent
-on la C o n s e l l e r i a ú n i c a m e n t ha
publicat , previ a l ' avaluació de les
memòries, la llista d'admesos i exclo-
sos i ha convocat els tribunals per ini-
c i a r la reso luc ió de les m ú l t i p l e s
reclamacions-, un auto de la sala
segona del Tribunal Superior de
Justícia Valencià ha vingut a para-
litzar cautelarment el procés.

Efectivament, el procés adminis-
tratiu ha quedat suspès pel fet que ei
TSJ ha admès el recurs presentat per
un grup de professors.

E l s r e c u r r e n t s d e m a n e n , en t re
d 'a l t res pun ts , que es reconega la
puntuació per caporalia de seminari,
departament, divisió o secció -com ho
fa el MEC-, així com el seu desacord
amb la pun tuac ió per la valoració
d'altres elements de la puntuació, com
els cursets, etcètera.

L'STE-PV s 'ha personat en la
Conselleria d'Educació i no ha pogut,
a l ' h o r a de t ancar aques t número,
conèixer el posicionament i les inten-
cions d 'aquesta sobre l 'auto, en el
s e n t i t de si pensa fer r ecurs
d'Apel.lació o no. Recurrir-ho podria
implicar demorar molt el procés.

Amb independència de com fina-
litze el concurs en els tr ibunals, des de
r STE-PV estem interessats en conèi-
xer el posicionament del professoral i
aprofitant el debat sobre el Reglament
Orgànic dels Centres debatre aquest
terna entre el professorat. Això sí.
aclarint que des de l'STE-PV estem
per l'elecció democràtica del cap de
seminari i per no acceptar qualsevol
regulació que modifique l 'estructura
actual dels seminaris i departaments.

Concurs de trasllots d'Ensenyaments Mitjans

Senzillament, no!
EI curs passat, l'STE-PV va enviar

als centres un cartell informatiu sobre
el nou Concurs de Trasllats al Cos de
Secundària. Allí apareixia la proposta
unitària de la Confederació d'STEs, de
CC OO i d'UGT, d'àmbit estatal, que
l'Administració va rebutjar. L'Admi-
nistració centrat va fer poc de cas de
les propostes dels sindicats, però va
prometre i es va comprometre a la
negociació del Concurs per al 92/93.
Al País Valencià l'Administració va fer
"seguidisme". Els sindicats, immersos
en la negociació del nou sistema retri-
butiu -sexennis manen-, feren poc,
alguns més que no d'altres.

I enguany, tornem-hi que no ha estat
res.

Al BOE núm. 249, de 16 d'octubre
de 1992, es publica

la "Orden de 7 de octubre por la que
se establecen las normas procedimenta-
les aplicables a los Concursos de Tras-
lados de funcionarios docentes de los
Cuerpos de Profesores de Ensenanza
Secundaria, Profesores Técnicos de
Formación Profesional, asícomo de ios
cuerpos que imparten ensenanzas artís-
ticas y de idíomas".

Al País Valencià es va publicar al
DOGV núm. 1.892, del dijous 29
d'octubre, la convocatòria del con-
curs de trasllats per als funcionaris
docents dels cossos de professors
d'Ensenyament Secundari, profes-
sors tècnics de Formació Professio-

nal i dels cossos que imparteixen
ensenyaments artístics i idiomes. EI
BAREM aplicat al País Valencià és
el mateix que l'utilitzat per al MEC.

El Concurs de Trasllats no s'ha
negociat amb els sindicats, l'Adminis-
tració central i l 'autonòmica han
incomplit l'acord de negociar-lo, ï, a
més a més, han tornat a aplicar e)
barem que s'utilitzà per al concurs
del curs 91-92, que va ser punt fort de
discussió entre l 'Administració i els
sindicats, i objecte d'una plataforma de
rebuig conjunta per part de tots els sin-
dicats.

L'STE-PV denuncia la posició de
l'Administració davant aquest fet, que
té importants repercussions entre un
sector nombrós del professorat. Al
mateix temps reiterem el nostre desa-
cord amb un barem que:

-Margina a la major part del pro-
fessorat del Cos de Secundària, afa-
vorint al cos de catedràtics.

-Prioritza com a més importants
tasques relacionades amb la docèn-
cia, però deixa en un segon plànol 1»
docència directa amb alumnat.

No vacil·larem en la tasca de intentar
aturar a l'Administració en la seua pre-
tensió de imposar aquest model de
Concurs de Trasllats. El denunciarem i
animarem al professorat i a la resta
d'Organitzacions Sindicals a unir-se en
aquest objectiu.

Nou sistema de finançament de la Universitat?

Cap a la privatització
encoberta?

El S i n d i c a t de Treballadors de
l ' E n s e n y a m e n t del País Valencià
(STE-PV) ha manifestat el seu més
profund malestar per les declaracions
fetes pel Secretari d'Estat d'Universi-
tats i Investigació, Elías Ferreres, en
Castelló, sobre finançament de les
universitats públiques. Manifesta-
cions que, d'altra banda, connecten
directament amb la voluntat manifes-
tada per la Generalitat Valenciana, i
que queda establerta en el Projecte de
Pressuposts per a 1993, d'encetar un
nou sistema de finançament per a les
universitats, que utilitzarà com a crite-
ri , entre d 'al tres, l 'esforç d 'au tof i -
nançamem realitzat per aquestes.

L'STE-PV es manifesta totalment
con t r a r i a la t eor ia exposada pel
Secretari d'Estai, segons la qual en les
subvencions que en el futur rebran les
universitats de l 'Administració es pri-
marà més a aquelles que aconsegues-
quen més subvencions competitives i
que les universitats han d'adoptar cri-
teris empresarials a i 'hora d'executar
la seua gestió. El debat, tal corn el
presenta l 'Administració, és faïaç i
representa una opció ideològicamneni
sesgada cap a una visió mercanlilista,
afavoridora d 'universi ta ts més, apa-
r e n t m e n t , product ives , re lac ionant
aquest concepte amb els benef ic i s
"econòmics", enfront d 'un ive r s i ï a l s
més "socials" i lligades a beneficis
poc avaluables des d'un punt de vista
economicista.

Per al sindicat, si des del moment
de publicació de la LRU la possible
"privatització" de la Universitat era
preocupant, ara ens fa la impresió

que en aquesta línia d'actuació,
expressada pel Secretari d'Estat, hi
ha la voluntat política d'avançar en
aquest camí. Si bé entenem i compar-
tim la preocupació per una correcta
gestió dels diners públics, no entenem
les vies de solució que s'hi proposen.
En realitat qui en últim terme ha dis-
senyat l 'estructura i el funcionament
bàsic de la Universitat és l'Estat, que
és també qui fixa cada any, per exem-
ple, la retribució de! professorat uni-
versitari. És per això que ens pareix
poc encertat que la Generalitat recor-
de el respecte a l'autonomia econò-
mica i f inancera de les un ivers i t a t s
corn a a rgument per a defensar les
seues tesis sobre a u t o f i n a n ç a m e n l ,
quan és públic i notori que l'autono-
mia universi tària és, de fet, una
autonomia "tutelada".

D'altra banda, la privatització de la
Universi tat suposa, massa vegades,
que es posen a disposició d'interessos
privats els recursos humans i mate-
rials de la Universitat pública.

L'STE-PV mai no ha estat
d'acord amb els intents de privatit-
zació, ni amb els retalls al finança-
ment per part de les administra-
cions, perquè entenem la Universitat
com un servei de la societat i per a ta
societat, tant pel que fa al seu finança-
ment com pel que fa al control que
sobre la seua tasca s'exerceix, Í per
això entenem que s'ha de garantir
un finançament públic integral per
a les universitats.

València, 6 novembre 1992
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Supressions, accés cicle
12-14 i tutories de 6.é

El passat dia 10 es va reunir la
MESA SECTORIAL d'EDUCACIÓ
per a tractar els CRITERIS GENE-
RALS PER A LA MODIFICACIÓ DE
L \ COMPOSICIÓ DELS CENTRES
D'EGB, INFANTIL, PRIMÀRIA I
PRE-ESCOLAR.

La Conselleria ens va entregar un
document on es fixen els criteris per al
curs 93-94. El que pretenia era consul-
tar els sindicats en aquesta Mesa i una
vegada fet aquest tràmit, donar per tan-
cada la "NEGOCIACIÓ" d'aquest
punt.

La postura de l'STE-PV va ser la de
demanar una vertadera NEGOCIACIÓ
i des d 'un punt de vista més global.
Primer cal parlar del MAPA ESCÓ-
LAR-PLANIFICACIO- XARXA DE
CENTRES o com !a denominen, des-
prés clarificar ASPECTES de l'APLI-
CACIÓ DE LA REFORMA (ACCÉS
AL CICLE 12-14, TUTORIA DE 6é,
CATÀLEG DE PRIMÀRIA...) i una
vegada tancada aquesta NEGOCIACIÓ
entrar en els CRITERIS de 1* ARRAN-
JAMENT ESCOLAR per al curs 93-
94.

Davant la nostra postura,
l 'Administració continua sense voler
presentar el MAPA ESCOLAR i sols
està disposada a entrar a parlar sobre la
TUTORIA DE 6é ara, i a l'acabament

del present curs, del CATÀLEG DE
PRIMÀRIA. Per aquest motiu, ens
vàrem reunir el passat divendres, dia
13. D'aquesta reunió hem de destacar
com a informació més important el que
pertoca a les tutories de 6é per al curs
93-94. La postura de l'Administració
és publicar uns criteris de distribució
del professorat del centre, de forma
que, a més a més dels especialistes
d'Educació Mus ica l , Idioma i Ed.
Física, entre a donar classe a óé el pro-
fessoral de l 'actual cicle superior, el
qual completarà l'horari entre 7é i 8é.
Aquesta distribució de l'actual profes-
sorat del centre serà sols per al curs
93-94. La normativa que s'enviarà per
a fer aquesta distribució serà flexible.

Ja hem dit que la Conselleria es
planteja negociar el catàleg de
Primària a l'acabament del present curs
escolar, i l'adscripció al primer cicle de
l'ESO i a Primària es faria al llarg del
curs 93-94. Des de l'STE-PV pensem
que cal aprendre de les experiències
passades, com per exemple el Concurs
de trasllats, Í, per tant, NEGOCIAR des
de la GLOBALITAT, mirar de cara el
futur i no parcialitzar: ara supressions,
demà catàleg.. .No podem acceptar
CAP SUPRESSIÓ mentre no tinguem
una visió clara del MODEL EDUCA-
TIU que se'ns presenta.

Resolució de la Junta
de Personal de Madrid

Saludem la iniciativa de la Junta de
Personal de Madrid, entre altres mol-
tes, que han aprovat resolucions de
solidaritat amb el professorat del P.V.
en relació a la mesura un i l a t e ra l de
l'Administració d'establir un calendari
escolar sense negociar amb ningú i que
sota l'excusa "d'optimitzar" c! sistema
educat iu ha desencadenat una de les
onades més grans de populisme sobre
els professionals de l'ensenyament dels
darrers anys . I és que ja ho diu el
refrany castellà: "cuando las barbas de
tu vecino..."

Guia del concurs de trasllats
d'Infantil i Primària

Ens tenien tan mal acostumats a la
t a r d a n ç a que la convocatòr ia
d'enguany, quan encara feia calor, ens
ha deixat perplexos.

Recuperats de la sorpresa, ens posà-
rem a elaborar una GUIA que ens
facilitarà "circular" entre les 4 convo-
catòries i saber a q u i n a o a qu ines
podem o hem d'acollir-nos.

A hores d'ara ja l 'haureu usada i,
encara que sempre cal llegir els texlos
legals pertinents, esperem que us haja
facilitat la vostra sol·licitud.

Per al seguiment i control de la res-
ta del procés, estem a la vostra dispo-
sició. A veure si és possible saber el
nou destí abans que s'acabe el curs:
"qui bé comença... (ja ho veurem!)".

Menjadors escolars: Paguen
menys, tard i mal

Diuen les Administracions Educati-
ves que el pressupost necessari per a
implantar la Reforma no patirà cap
retall.

A banda que aquesta afirmació ens
deixa sumits entre l'escepticisme Í la
més radical incredulitat -depèn del
que es parle-, dóna tota la impressió
que els retalls, si no es fan a costa de
la reforma educativa, eslan fent-se
d'altres partides Í serveis bàsics.

Els menjadors escolars són una part
d'aquests serveis i, per les necessitats
que cobreixen, dels més importants.

Els menjadors estan lligats a neces-
sitats educatives diverses i van incliso-
lublcment units al transport escolar.

La població de les zones rurals ,
q u a n requereix desp laçamen t de
l ' a l u m n a t per a completar estudis
d'EGB o de Secundària, té necessitat
d ' u n bon servei de menjador que
pal.He les deficiències d'infrastructura
local.

L'escassa oferta d'ensenyament en
v a l e n c i à obl iga a desp l açamen t s

urbans i interurbans per a aquells ciu-
tadans que, cada vegada més, exigei-
xen el reconeixement en la pràctica
dels seus drets lingüístics.

Per completar aquest breu quadre
d'exemples, cal fer esment especial
d'aquells projectes educatius adreçats
a poblacions amb fortíssimes carèn-
cies de tot tipus, fins i tot alimentà-
ries, on els menjadors escolars no sols
representen l ' ún i ca oportuni ta t de
rebre una nutrició adequada, sinó que
també són un factor de socialització i
adquisició d' hàbils socials, higiènics i
educatius, en el sentit mes ample del
terme, d 'una gran importància. Més
encara, sense aquest factor resolt no
és pot enllestir la tasca escolar.

Doncs bé, sobre aquest servei tan
bàsic, la Conselleria d'Educació ha fet
un retall brutal de les beques de men-
jador, que la pròpia Junta de Personal
Docent de València ha estimat en un
6O%.

Moltes famílies quedaran afectades
per aquest retall i, en la majoria de
casos, seran famílies amb possibilitats

econòmiques ben minses i que veuran
compromesa la seua integració esco-
lar.

Per altra banda, el retard sistemàtic
en el pagament d'aquestes beques
aboca els centres a situacions d'impa-
gament que arriben a ser crítiques per
al manteniment del servei de menja-
dor Í compliquen encara més l'exage-
rada burocratització dels centres, la
immensa majoria dels quals no tenen
persona] administratiu que se'n puga
ocupar.

Cal exigir a l 'Administració que
revisc amb urgència els criteris econò-
mics de la baremacïó per a obtenir
beques, tot i flcxibiliïzar-los per als
centres amb característiques específi-
ques (CAES, PAEPS). S'ha d'aconse-
guir l 'ampliació de la prestació del
servei a Infantil i a Secundària, i,
f inalment, les assignacions econòmi-
ques han d'arribar als centres amb
puntualitat.

No estem per reformar l ' hàb i t de
menjar, ni de menjar prou, ni de men-
jar quan toca.

EL FORMIGUER JUDICIAL

Jubilación funcionaries docentes

JUBILACIÓN
VOLUNTÀRIA

(ARTÍCULO 29.3
DE LA LEY 50/84)

JUBILACIÓN
VOLUNTÀRIA

LOGSE (1)
(DISP. TRÀNSIT. 9."

LEY ORG. 1/1990)

JUBILACIÓN
FORZOSA POR

INCAP. PERMAN.
(ART. 39.2 LEY ART.

FUNC. CIVILES
ESTADO)

JUBILACIÓN
FORZOSA POR

EDAD
REGLAMENTARIA

(ARTÍCULO 33
DE LA LEY 30/84)

REQUISITOS

• Tener cumplidos:
60 aftos de edad.
30 afios de servicio.

" Estar en activo e inin-
terrumpidamente desde
01-01-90.

• Tener cumplidos:
60 afios de edad.
15 anos de servicio.

• Período de carència
(para tener derecho a
pensión).

• Padecer incapacidad per-
manente para el ejercicio
de sus funciones, bien
por inutilidad física o
por debilitación aprecia-
ble de facultades.

• Tener cumplidos 65
anos de edad.

• Período de carència
(para tener derecho a
pensión).

PLAZO PRESENTACIÓN

Tres meses de antelación a
la fecha en que desee ju-
bitarse.

Enero y febrero del ano en
que desee jubilarse.
La fecha del cese serà 31
de agosto.

De oficio o a instància de
parte.

La Administración de ofi-
cio se lo comunicarà con
una antelación de 6 meses.

OBSERVACÍONES

El cese serà el del dia de su
jubilación.

Para obtener el coeficien-
te multiplicador se acumu-
la el tiempo que le falte
para cumplïr 65 anos de
edad.

Puede optar por finalizar
el curso en el que cumple
la edad de jubilación, en
cuyo caso el cese serà el 3 1
de agosto, maestro; 30 de
septiembre, profesor EE
MM. Si no, el del dia en
que cumple 65 afios.

(I) ííratificación: La cantidad que acuerde el Consejo de Ministros según sus circunslancias (edad - anos de servicio). Deben ha-
ber cumpüdo 28 anos de servicio. Tabla aprobada en Consejo de Ministros el 6 de mantó de 1992.

SI ENCARA NO EN TENS, DEMANA

LOTERÍA DE NADAL

El portador interessa 200 pessetes
amb cadascun dsls números:

48,863-53,676
Sorteig dia 22 de Desembre 199Í

X; 01630
SÓN 400 PESSETES

SINDICAT DE TREBALLADORS
DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

Orense, 3 - f Dtn
Tel. (961 5328068 - 03003 Alacant

País Vilcncin f, • 3
Tol (9fi.ll 2 0 6 8 ? ? - 120Q2 Castelló

Pius XM. 1 - osc. 3-8
Tel. I9fil l·líi 66 «<! • 46009 Valencià

CONFEDERACIÓ D'STEs
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Formació del professorat

Arriben les caixes roges

Aquest curs tenim formació pertot
arreu, però en quines condicions? És
efectiva tal i com està fent-se? Està
planificada, pressupostada i serà
avaluada com exigeix una bona polí-
tica educativa?

Les diferents convocatòries per a
participar en les activitats de Formació
convocades per la Conselleria d'Educa-
ció arribaren als centres a fi del curs
passat, sense tindré davant una Planifi-
cació General de la Formació i les con-
dicions en què esta es podia fer, i amb
poc temps per a parlar-ho en cada
Claustre i Consell Escolar.

Ara mateix, hi ha centres que tenen
flexibililzació de jornada, que a més a
més ha suposat ordres contradictòries Í
d 'últ ima hora per a la seua implantació
definiliva, creant conflictes en algunes
comarques per no haver tingut temps
de parlar-ho amb pares i marcs, i fent
arrere la Conselleria en les seues prò-
pies normatives.

Altres centres no tenen f lcxibi l i tza-
ció de jornada i s'han negat a fer for-
mació fora de l'horari laboral, per con-
siderar que les hores de treball són
necessàries per a desenvolupar la tasca
docent. Seguim reivindicant que haja
una reducció de l 'horari lectiu per a
poder fer una Formació en condicions.

SÍ ens fixem en les exigències que la
Conselleria ha fet als centres de tot el
País mitjançant l'Ordre de 21 de jul iol ,
que regula l 'elaboració del Projecte
Curricular, i les Instruccions posteriors

de la Direcció General d'Ordenació Í
Innovació Educativa, observem que
s'ignora el Projecte Educatiu, docu-
ment fonamental per a que cada centre
vaja perfilant els seus objectius i línies
de treball, per a començar direclamenl
en l'elaboració del Projecte Curricular
de Centre, i a més a més amb presses,
perquè l'alumnat de primer i segon ja
estan f etil Primària; la mala planifica-
ció de la Conselleria, que havia d'haver
iniciat la Formació del Professorat
abans de la implantació generalitzada
de la LOGSE, F han de pagar els claus-
tres ara.

...I ARRIBEN LES
CAIXES ROGES

En aquest curs també el professorat
ha "d'estudiar" les CAIXES ROGES,
per a poder encetar les noves progra-
macions d'acord amb la nova metodo-
logia: (,hi ha temps per a fer totes
aquestes coses?, ^podrem seguir prepa-
rant les classes, programant activitats
per a l 'alumnat, avaluar i fer recupera-
cions, i al mateix temps "estudiar-nos"
la Reforma? Se li suposa molta capaci-
lal als professors i professores del País
Valencià, i aquesta només es manifes-
tarà si es donen possibilitats per a uti-
litzar-la, perquè amb la publicació de
les Ordres en el DOGV no hi ha prou.

Des de FSTE-PV seguim defensant
que la Formació és un dret i un deure

del professorat, però cal que la Conse-
l l e r i a es replantcgc molts aspectes,
com:

- La reducció de l'horari lectiu per
a fer formació.

- Incloure dins l'horari de treball un
temps per a la investigació i innovació.

- Possibilitat de seguir comptant amb
temps per a coordinació amb els com-
panys i companyes de nivell, cicle, etc.,
fora del temps de formació.

- Disposar en prou lemps de les dife-
rents alternatives de formació Í jornada
en cada centre per a planificar amb
autonomia real l'opció desitjada

- Elaborar un Pla de Formació com-
plet i a mig plac per al Professoral mal
adscrit, per al que encara no s'ha reci-
clat en valencià i per al professorat de
EE MM que ha de donar les tecnolo-
gies, entre altres.

- Regularitzar d'una manera clara i
democràtica la s i tuació actual dels
CEPs, que ara mateix tenen direccions
i assessories en situacions d'il.legalitat
manifesta i els Consells de Direcció no
s'han triat de nou.

Per últim, seguim manifestant el nos-
tre rebuig a que la Formació siga una
mercaderia que val per a cobrar més
sexennis, ja que amb aquest sistema el
canvi de la pràctica i la renovació dels
centres pol converlir-se en un objectiu
absolutament secundari, al costat de
fer cursos per a tindré hores que ser-
vesquen per al cobrament d'un aug-
ment i per a cngrossar el curr ículum
personal.

Objectiu priorifari de l'STE-PV

Augment de la quota dedicada a les substitucions
LA H I S T O R I A I N T E R M I N A -

BLE: SUBSTITUCIONS, UNA
SOLUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA.

Una vegada més la falta de planifi-
cació educativa, pel que fa al percen-
tatge dedicat a cobrir les baixes del
professorat, està produint conflictes Í
tensions als Centres, els quals perjudi-
quen greument allò que hom anome-
na: QUALITAT DE L'ENSENYA-
MENT. Parlem clar i ras. La dotació
pressupostària dedicada per aquest
apartat és insuficient. La responsabili-
tat rau en l 'Administració educativa
valenciana.

Està contrastat i demostrat
que en el tema de les substitucions
alguna cosa falla. Des del nostre punt
de vis ta , el percentatge dedicat a
cobrir les substitucions produïdes per
les baixes del professoral, siga quina
siga la seua causa: embarassos, malal-
ties, reduccions horàries..., és insufi-
cient. No és problema del professorat
i/o el seu índex d'absentisme laboral,
donal que el noslre és el menor de la

funció pública, segons informe del
M A P d e I ' a n y 9 l .

Tampoc és un problema de reorga-
nització/ adequació dels centres quan
hi fallen substituts. L'Administració
manlé la tesi del catàleg de llocs de
treball, és a dir, com que el nombre de
mestres és superior al nombre d'aules
a partir de Centres de més de vui t uni-
tats, quan es producsquen baixes, els
professors que "lliuren" han de cobrir
eixa substitució. Per a nosaltres, eixe
criteri és fals i demagògic. No és veri-
tat que hi ha professors que l l iuren
hores, Í aní eslan les Programacions
Anuals de Cenire per a demostrar-ho.
A més a més, això significa carregar-
se el catàleg de llocs de treball el qual
va suposar un avanç per a les forces
progressistes de l'ensenyament, en un
moment d'aplicació de la LOGSE.

També aquest tema fou un punt de
discrepància en la negociac ió de
I1 Ordre d'inici de curs. La Plataforma
Unitària que presentàrem els Sindicals
incorporava un criteri racional: iotes
les substitucions s'han de cobrir a par-
tir del tercer dia. Com sabeu, en la

redacció definitiva, imposada unilate-
ralmenl per la Conselleria, parla de
10 dies leclius consecutius, excepte en
els centres incomplets. Doncs bé, ni
això. A hores de redactar aquest
escrit, encara hi ha centres que des del
14 de setembre no tenen professor per
a substituir. Inconcebible!

No ens cansarem de denunciar la
insuficient dotació pressupostària en
el capítol de personal destinat a cobrir
les substitucions, la qual cosa provoca
un sistemàtic incompl imen t de la
Programació Anual del Centre, que ha
estat avaluada i aprovada per la ins-
pecció educativa i prèviament ho ha
estat pel Consell Escolar del Centre.

Des de l'STE-PV volem animar a
lols i loles per a què denuncieu davanl
l'opinió pública, mitjançant notes de
premsa, articles, etc., la manca de pro-
fessors substituts i, al mateix temps,
us cridem a la participació que des de
la J u n t a de Persona! Docent de
València s'ha convocat per al proper
dia 26 de novembre davan t la
Conselleria de Cultura i Educació a
les 12.30 h.

Adscripción cicio 12/14
de la Educación Secundaria
Obligatòria

Una
alternativa
compleja

Cuando todavía estamos afectados
por los procesos de habilitación y ads-
cripción, una nueva reconversión se
aproxima, ia disgregación del actual
profesorado de EGB en Primària y
cicló 12/14 de la ESO.

Es un tema complejo, en el que
cabé distinguir dos pianos: el que se
relïere a las condiciones laborales en
que se produce la reconversión, y el
que se refíerc al proceso de readscríp-
ción.

Desde el STE-PV, tencmos defini-
das las líneas fundamenlales de aclua-
ción y tenemos claro que seria un
error establecer un proceso de ads-
cripción al cicló 12/14 sin definir la
situación global del futuro del conjun-
to del profesorado.

En este sentido pensamos:
1. El profesorado ha de conocer la

ubicación de los futuros centros de
Educac ión I n f a n t i l , Pr imària y
Secundaria anles de adscribirsc.

2. En ningún caso el profesorado
que permanczca en E. I n f a n t i l y
Primària debe tener unas condiciones
luborales difercntes al de Secundaria,
tanto salarialmente como respecto a
horario y jornada.

3. Se ha de respetar al màximo la
cont inuidad del profesorado en su
centro de trabajo, reduciendo la movi-
lidad al mínimo indispensable.

4. El conjunto del profesorado ha
de tener acceso en igualdad de condi-
ciones a la Primària y al primer cicló
de la ESO, con independència de su
actual adscripción.

5. Se debe respetar la voluntaric-
dad del profesorado para adscribirse a
u no u otro cicló.

Para nosoíros es necesario que
estàs condiciones sean conocidas por
el conjunto de afectados y afecíadas,
ya que seria un cngano obligar al pro-
fesorado a optar sin conocer el alcan-
ce de las consccuencias de su elcc-
ción.

Otro problema no rnenos complejo

es el de quienes han de dar cl cicló
12/14, lema que la LOGSE resuelve
en "favor" de los maeslros, marcando
la exclusividad del cicló 12/14 para el
actual profesorado de EGB durante cl
período de i m p l a n t a c i ó n de la
LOGSE, però solo para cl tcrritorio
MEC, mientras que en las comunida-
des con transferencias, caso del Pa'
Valenciano, es un lema a negocií. .
La Generalilat Catalana lienc el pro-
yecto ultimado, y en el el 50% de las
pla/,as del primer cicío de la ESO se
reserva para profesores y profesoras
del cuerpo de Secundaria. En Madrid
las negociaciones entre el MEC y los
Sindicatos se han iniciado, y es de
suponer que condicionaran en gran
mcdida las del País Valenciano, que
se liaràn, si nadie lo remcdia y como
casi sicmpre, a imagen y semejanza
de allí.

La confederación de STEs ya se ha
definido por cl camino que marca la
LOGSE, però seria bueno avanzar por
oiros caminos con tal de aventurar
posiblcs consccuencias. Mas allà de
los inlereses personales de cada uno,
eslàn los inlereses colectivos y la crc-
ación de pucstos de trabajo; seria un
error si perdiéramos la oportunidad de
aumenlar las plantillas por elegir el
camino equivocado.

Por todo cllo desde el STE-PV rea-
lizaremos un seguimiento de la nego-
ciación con los trabajadores y Irabaja-
doras, convocando reunioncs y asam-
bleas informativas periódicas en las
que debatiremos el estado del proceso
y las posibles altcrnativas a un tema
nada fàcil y de lan exlensas conse-
cuencias.

Solo desde la participación con-
scjíuiremos que no se repita la expe-
riència del ultimo proceso de ads-
cripción, exigiendo la màxima infor-
mación acerca de la con f i gu rac Í on del
fuiuro mapa escolar y el rcspcto a los
derechos del conjunto de los trabaja-
dores y trabajadoras de la ensenan/.a.

Continua -^

MAESTROS AS
DE INFANT'L

MAESTROS AS
DEL CICLÓ 12-14
EN CENTROSDE
PRIMÀRIA

MAESTROS-AS DE
PRIMÀRIA
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Reglamento Orgànica de Centros
La transformación de los actuales

colegios de EGB en colegios de Edu-
cación Primària y de los Institutos
de Bachillerato y Formación Profe-
sional en centros de Secundaria hace
que el MEC revisc toda la normati-
va sobre órganos de gobierno, coor-
dinación didàctica y régimen de fun-
cionamiento de los centros, inclu-
yéndola toda ella dentro del Regla-
mento Orgànico de Íos Centros. La
propuesta realizada por el MEC,
para negociaria con los sindicatos,
establece las siguïentes novedades:

CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL Y PRIMÀRIA

• Consejo Escolar: Desaparecen
los representantes de los alumnos al
desaparecer el ultimo cicló de la

EGB. Se reduce al màximo el núme-
ro de miembros del Consejo con la
intención de hacerlo mas operativo.

• Creación del equipo de cicló en
los centros de dos o mas unidades
por curso, compuesto por todos los
profesores que impartan docència en
el cicló y dirigidos por un coordina-
dor nombrado por el director, oído
cl equipo de cicló.

• Comisión de Coordinacíón Pe-
dagògica: Formada por el director,
el jefe de estudiós y los coordinado-
res de cicló (mas el maestro orienta-
dor del centro donde lo haya y un
maestro de apoyo en los centros de
integración), cuya función esencial
serà coordinar la elaboración del
proyecto curricular de etapa.

• Proyecto educativo del centro:

suma y sigue

CATEDRATICOS

PROFESORES DE
SECUNDARIA

MAESTROS-AS DEL
CICLÓ 12-14 EN CEN-
TROS DE SECUNDARIA

Programa a largo plazo del centro.
Deberà servir para potenciar la iden-
tidad del centro y dar coherència a
los otros ínstrumenlos de gestión del
centro. Serà elaborado por el equi-
po directivo y aprobado por el Con-
sejo Escolar.

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

• Administrador. Serà un funcio-
nario de los cuerpos A o B, que haya
superado un proceso seleclivo y un
curso especifico para administrador
de institutos. Sustituye y asume to-
das las funciones del secretario. En
principio se piensa en incorporar
esta figura solo en los institutos que
el MínisLerio determine (en función
del tamano y complejidad de la ges-
tïón), extendiendo su implantación
gradualmente.

• Consejo Escolar. Reducir al
màximo el número de miembros, in-
tentando agrupar en el a represen-
tantes de profesores, personal, pa-
dres y alumnos de todas las etapas
educativas.

• Departamento de Orientación.
Formado por un profesor de Psico-
logia y Pedagogia y por otros profe-
sores del instituto. EI jefe del Depar-
tamento serà designado por el direc-
tor del centro.

• Departamento de Actividades
Complcmentarias y Extraescolares.
Este departamento se encargarà de
promover, organizar y facilitar las
actividades complementarias y ex-
traescolares. Estaria dirígido por el
jefe del departamento, elegído por el
director, y tendría una composición
variable, ya que formarían parte de
el, en cada momento, los profesores
y alumnos responsables de las acti-
vidades concretas que se organicen.

• Departamentos didacticos.
Continuadores de los actuales Semi-
narios de Bachillerato y Departa-
mentos de Formación Profesional.

• Comisión de Coordinación Pe-
dagògica. Formada por el director,
el jefe de estudiós y los jefes de de-

partamento, cuya función esencial
serà coordinar la elaboración del
proyecto curricular de etapa.

• Proyecto curricular de etapa.
Deberà adecuar los objetívos gene-
rales de la etapa educativa al contex-
to del centro: establecerà los princi-
pios metodológicos y los criterios de
evaluación; organizarà la orienta-
ción educativa y atención a la díver-
sidad, y contendrà previsiones sobre
materiales curriculares.

« Proyecto educativo del centro.
Programa a largo plazo del centro,
servirà para potenciar la idenlidad
del centro y dar coherència a los
otros instrumentos de gestión del
centro.

• Regulación Transitòria. Transi-
toriamente podrà regularse la ads-
cripción de los colegios de Educa-
ción Primària, que imparten el pri-
mer cicló de la ESO, a un Instituto
de Educación Secundaria; a efectos
de coordinación docente de los espe-
cialïstas del colegio de Educación
Primària se incorporarían a los de-
parlamentos del instituto de Educa-
ción Secundaria.

DISPOSICIONES
TRANSITORIAS. iCÓMO DE
TRANSITORIAS?

Especial interès tiene la Disposi-
ción Transitòria de ambos reglamen-
los que recoge la posibilidad de que
los colegios de Educación Primària
impartan el primer cicló de la Edu-
cación Secundaria Obligatòria. Los
profesores y alumnos se integraran
plenamente en el colegio de Educa-
ción Primària, formando los prime-
ros parte del claustro con «los mis-
mos derechos y obligaciones» que el
resto de los profesores del centro y
al mismo tiempo formarían parte de
los departamentos de los institutos
de Educación Secundaria. Esta do-
ble dependència {casi don de la ubi-
cuidad) genera una enorme confu-
sión acerca de la situación definitiva
de estos profesores y de este primer
cicló de la ESO. ^Cómo serà de ge-
neralizable esta situación y cuànto
durarà? iCuàles seran las condicio-
nes de trabajo de este profesorado?
^Seràn las mismas para los maestros
del cicló 12-14 que queden en los co-
legios que las de aquelles que pasen
a los centros de Secundaria? iPo-

dràn aspirar a la ocupación de car-
gos directivos teniendo en cuenta
que una de las condiciones para ello
es que la continuídad en el centro
para el curso siguiente ha de estar
garantizada? ^En los casos en los
que quede ese cicló en los centros de
Primària, el profesorado que impar-
tirà clase en el mismo estarà clara-
mente delimítado o existirà profeso-
rado que compartirà el trabajo entre
la Educación Primària y la Secunda-
ria? El prímero de los casos exigiria,
lógicamente, que aumente el profe-
sorado con alguno-s del cuerpo de
Secundaria que impartiria clase en
centros de Primària; la segunda de
las opciones se cargaría rotunda-
mente la pròpia concepción de la
Educación Secundaria, ya que con-
tinuaria siendo una EGB bajo otro
nombre. Ese cicló 12-14, <,bajo què
proyecto educativo y curricular que-
daria englobado, bajo el del centro
de Primària o el del instituto de Se-
cundaria? Una u otra cosa supon-
dría cargarse la pròpia concepción
de proyecto educativo, bien por el
reduccionismo del concepto centro
al del inmueble en el que se desarro-
llan las clases o por la presencia en
un centro de un sector que no està
incluido en el mismo; la inclusión en
los dos proyectos exigiria, para ser
coherente, coordinación no solo a
nível de profesorado del cicló, 12-14,
sinó a nivel de centros. iParticipa-
rían los alumnos del cicló 12-14 en
el Consejo Escolar del colegio de
Primària si ya no se contempla de
hecho la presencia de alumnos en los
consejos escolares de los centros de
Primària? <,Qué horario tendra el ci-
cló 12-14 que quede en los centros
de Primària, el que tenga ese cicló
en los centros de Secundaria, o el del
resto de los cursos de Primària? En
el segundo caso, <,\a coordinación
con los departamentos de Secunda-
ria se realiza dentro o fuera del ho-
rario Icctivo?... (,Se contempla en al-
gun sitio la partida para psiquiatras
para este profesorado?

Todas estàs dudas que se agolpan
en nuestra cabeza (y muchas otras
que quedan en el tintero por falta de
espacio) nos remiten a otra grande y
pesimista, ^qué queda en todo eslo
de la supuesta reforma que anuncia-
ba la Reforma?, ;,qué queda de eso
de la ESO?

l'Ordre d'inici de curs 92/93

Un resultat insatisfactori
Tot el món coneix la. problemàtica

que va generar entre el professorat
d'EGB, d'Ensenyament Secundari i
de Formació Professional l'aplicació
de l'ordre que regula 'el funcionament
de centres públics docents el mes de
setembre de 1991. Avui, un any més
lard, podem fer un repàs retrospectiu i
d ' a n à l i s i de les mobi l i t zac ions i
esforços sindicals que se'n derivaren.

Després del procés mobilitzador,
sobretot en Secundària i Formació
Professional, la Conselleria va entrar
a negociar l'ordre per a aquest curs.
Així, els sindicats presents en la Mesa
Sectorial presentaren a
l'Administració una plataforma con-
junta, la qual incloïa alguns temes
irrenunciables. La concreció final
d'aquesta negociació no arreplega rei-
vindicacions que per a l'STE-PV són
bàsiques, tot i que s'inclouen ele-
ments novedosos, per a l'ordre, però
demanats des de fa anys pel professo-
rat (introducció del segon idioma
estranger, Pla Anual de Normalització
Lingüística).

Aquesta és, r e sumidamen t , la
Plataforma Unitària que el nostre sin-
dicat va plantejar en la negociació:

En EGB
1.- Defensar el compliment de la

Programació Anual del Centre i reco-
nèixer l'obligació de l'Administració
de cobrir les substitucions a partir del
tercer dia.

2.- Incloure temps d'esplai per la
vesprada per a pre-escolar.

3.- Qualsevol estament de la
Comunitat educativa podrà presentar
davant el Consell Escolar de Centre
els incompliments dels acords de la
programació general del centre.

4.- Incloure la reducció horària
lectiva als majors de 55 anys.

5.- Introduir les següents hores
dedicades a les funcions directives:

- Centres fins a 7 unitats, 3 h., de
reducció al director/directora.

- Centres de 8 a 10 unitats, 11 h. al
director/a i 7 h. al Cap d'estudis i o
Secrelari/a.

6.- Pel que fa al professorat
d'Educació Física, s'hauria d'establir
un màxim de 20 hores lectives, i la
resta del seu horari es completarà amb
la revisió i preparació de material junt
a activilals relacionades amb l'esport.

7.- Al personal laboral l i serà

d'aplicació la mateixa distr ibució
horàr ia que la resta del personal
docent.S.- Introduir una referència
sobre la possibilitat de jornada única o
contínua, en les condicions que regla-
mentàriament s'cstablesquen.

A més a mes, es critica l'excessiva
burocratització a què estan sotme-
sos els centres educatius i es dema-
na la reducció de l'horari lectiu del
professorat a 20 h. setmanals.

En EE MM
- Disminució de la RATIO a 25

alumnes per aula, com recomana la
LOGSE (actualment està a 40, i en
alguns casos fins Í tot a més), i la no
obligalorielal d' impartir ASSIGNA-
TURES AFINS.

Podem destacar algunes qüestions
d'aquesta plataforma unitària:

- Horari lectiu del professorat: 18
h., 15/16 corresponen a hores curricu-
lars Í d' 1 a 3 h. per a repassos, desdo-
blaments i tutoria lectiva. Aquesta rei-
vindicació no és un capritx, com algú
pot pensar, simplement està pensada
per al benefici de l ' a l u m n a t , que
d'aquesta manera pol trobar en l'esco-
la públ ica els aprofundiments que
necessita, grups reduïts per a les pràc-
tiques Í per tant un ensenyament més
personalitzat.

- Desdoblaments per a pràctiques
de F i Q i CN de grups de més de 25
alumnes també en FP ^.Per què en

BUP si, i no en FP? Pensem que és un
tracte discriminatorio

- Reducció horària per a l'exercici
de les funcions dels òrgans uniperso-
nals. Ja que, per les necessitats del
centre, pensem que la dedicació a
aquestes funcions ha de ser major;
d'açò depèn el bon funcionament dels
centres.

- Reducció horària per a majors de
55 anys.

- La Caporalia de Seminari serà
desenrotllada pel professorat d'ensen-
yament secundari amb la condició de
catedràtic anterior al 92; cas de no
haver-ne, serà nomenat per la direcció
a proposta del seminari.

- Les instruccions que es dicten a
la inspecció educativa per a aplicar
l'Ordre seran negociades amb els sin-
dicats.

D'aquesta úl t ima qüestió l'STE-
PV no ha tingut cap constància més
que quan aquestes instruccions ja
havien estat publicades. I d'aquesta
manera poguérem comprovar com en
l'apartat 3.1.4, per tal de completar.
l'horari lecliu del professorat, amb
prioritat hauria de ser amb ASSIG-
NATURES AFINS A L'ESPECIALI-
TAT DEL PROFESSORAT. Aquest
sindicat, a hores d'ara, ja ha rebut les
queixes de gran pari del professorat
que palcix les afins i, com a conse-
qüència, l'STE-PV està facilitant els
RECURSOS escaients a les persones

interessades, ja que se'ls obliga a
donar unes assignatures per a les
quals no cslan preparats per no ser de
l'especialitat a la qual varen opositar.
í,És eixa la QUALITAT DE
L'ENSENYAMENT PUBLIC que
l 'Adminislració amb tant d 'afanys
proclama?

Una altra problemàtica que se'n
deriva de l'ordre d'inici de curs, i que
enguany està especialment agreujada,
és l'increment del nombre de profes-
sorat desplaçat dels cenlres. Als EE
MM aquesta situació no està regulada
jur íd icament , i tanmateix s 'aplica
forçant la legislació general dels fun-
cionaris. El gabinet jurídic de l'STE-
PV està estudiant el possible marc de
negociació d'aquest lema i entenem
que la concreció del mateix ha de ser
fruit del necessari debat amb els tre-
balladors i treballadores.

Volem deixar clar que l'STE-PV
ha fet esforços per convocar assem-
blees unitàriament, i quan no ha sigut
possible, ho ha fet en solitari.
Tanmateix, les qüestions que ací trac-
tem de resoldre ens les hem planteja-
des fa anys i continuarem lluitant per
a que es resolguen en el futur; un bon
moment de manifestar el nostre
rebuig és posicionanl-nos davant la
vaga de Pressupostos, en ser aquests
els sancionadors d'una política educa-
tiva que dota insuficientment a l'edu-
cació per a cobrir les necessitats del
sistema educatiu.
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Oposició del 91

Denegada la súplica
El passat mes de setembre la Sala

del Conlenciós-administratiu del
Tribunal Superior de Justícia de la

Comunitat Valenciana va acordar no
acceptar el recurs de súplica interpo-
sat pel lletrat de la General i ta t

Valenciana i pel també lletrat D. José
Crespo Araix -de l'assessoria jurídica
de l'STE-PV- contra la resolució del

passat dia 16 de juliol del TSJ de la
CV.

El recurs de súplica es va presentar
el passat mes de ju l io l sols pels
Serveis Jurídics de l'STE-PV i pels
advocats de la Conselleria. Al mateix
temps, sols el servei jurídic de l'STE-
PV va demanar la suspensió de la
sentència davant del Tr ibuna l
Suprem.

Després de la resposta del TSJ, la
Conselleria ha tingut que publicar el
llistat provisional de tots els opositors

del 91, amb tols els mèrits i la nota de
la prova oral.

Després de la publicació dels llis-
tats de tots els opositors d 'EGB i
d'EE MM, els Serveis Jurídics van
facilitar a la nostra afiliació i als opo-
sitors que varen presentar el recurs
mitjançant aquest servei un model de
reclamació demanant que es dcixe
sense efecte la llista provisional.

El següent pas serà la publicació

de la llista definitiva dels opositors,
contra la qual també es podrà recórrer
jurídicament.

D'altra banda, cal esperar que el
Tr ibuna l Superior dicte sentència
favorable a la convocatòria d'oposi-
cions del 1991, i que la Conselleria
nomene funcionaris i funcionàries de
carrera a aquel les persones que es
varen presentar i van superar aquesta
convocatòr ia segons els cr i ter is
d'aleshores.:V. llistat provisional de tots els opositors El següent pas serà la publicació d'aleshores.

Constitució de la mesa dels agents socials
per l'educació de persones adultes

Cada any, més de 40.000 valen- ^m**.. iroha l'STE-PV) i entitats vinculadCada any, més de 40.000 valen-
cians i valencianes participen assídua-
ment en les activitats presencials i a
distància desenvolupades per les gai-
rebé 300 escoles d'EPA de la xarxa
pública.

Són aquestes unes dades espe-
rançadores, però allunyades d 'allò
que deuríem considerar nivell òptim
d'escolarització Í dinamïtzació socio-
cultural amb la població adulta com a
protagonista: encara avui, a les portes
del segle XXI, més de 100.000 perso-
nes adultes del nostre País són i Lletra-
des, més de 700.000 no tenen cap titu-
lació primària, molts més són despos-
seïts del nivel l formatiu bàsic que
possibilita l'escolarització obligatòria;
un 60% dels nostres conciutadans no
llegeix mai, i un percentatge sensible-
ment superior no podria llegir -per
exemple- aquest article: el desconei-
xement de la nostra llengua escrita
arriba a nivells més preocupants.

Molts valencians i valencianes no
han gaudit mai d'actuacions que
alguns han convingut en anomenar
CULTURALS i que així es convertei-
xen també en fets aprofundidors de
diferències amb un clar substrat
social, econòmic i polític. El nostre
grau de participació social es situa
entre els més baixos d'Europa i la
feble vertebració social genera solu-
cions insolïdàries en no pocs casos de
situacions conflictives (atur, integra-
ció de la dona, drogodependències,
minories ètniques, immigració...).

Les solucions a les qüestions plan-
tejades no estan, ni de l l u n y , en
l ' ú n i c a ac tuac ió de les Escoles
d ' A d u l t s , per d i n a m i t z a d o r a que
aquesla siga. No ca! oblidar, però, que
entre els objectius de la major part
d'elles hi estan la superació de les
mateixes i que, a més a més, totes
gaudeixen de bona salut en quant al

nombre de persones que hi mobilitzen
en el seu quefer quotidià: podem dir,
així, que les EPAs han arribat a con-
vertir-se, en no pocs barris i pobles
valencians, en nuclis vertebradors de
l'actuació educativa i cultura! i moltes
vegades participativa, professional,
festiva, d'oci... Í un etcètera tan llarg
com la pròpia actuació de les Escoles.

Recordem que als centres d'EPA
valencians, dia rere dia, amb la
presència quot id iana de monitors i
participants, s'alfabetitza, s 'impartei-
xen cursos de cultura general, es pre-
para per a l 'obtenció del Certificat
d ' E s c o l a r i t a t i G radua t Escolar,
s'estudia per a l'accés a la Universitat
per a majors de 25 anys, així com a la
FP de segon grau es realitzen cursos
de formació professional, hi ha tallers
d'idiomes, seminar i s de diferents

tipus, cursets d'oci i temps lliure, pro-
postes d'acció cooperativa i creació
d'empreses, cursos de normalització
lingüística i cultural del nostre País,
...i recordem que, malgrat això, la tra-
jectòria de bona part de les nostres
escoles i centres educatius-culturals
ha vingut forjant-se des de la precarie-
lat d'espais, de mitjans, de professo-
rat... Í de campanyes de difussió que
les fera conegudes del conjunt de la
població.

Aques ta precahelal s 'ha v i s t
agreujada per la desaparició de la
Unitat-programa d'EPA dins l'orga-
nització de la Conselleria d'Educació
i la permanent indefinició al voltant
del desenvolupament de la LOGSE i
particularment del seu títol III. Amb
aquests suposlos, diferents organitza-
cions s ind ica l s (entre les quals es

troba l'STE-PV) i entitats vinculades
a l'educació de persones adultes i a la
dinamitzacíó comunitària hem con-
vingut en constituir la MESA DELS
AGENTS SOCIALS PER A L'EDU-
CACIÓ DE PERSONES ADULTES.
Deu punts consensuals han estat la
CARTA DE CONSTITUCIÓ de la
MESA; aquest decàleg es sintetitza en
un desenvolupament obert, flexible i
participatiu del títoí III de la LOGSE,
la necessitat de planificació efectiva
de projectes educatius, socioculturals
i ocupacionals de base territorial, i la
urgència d'una LLEI VALENCIANA
D ' E D U C A C I Ó DE PERSONES
ADULTES, que consolide i articule la
creació d 'un organisme au tònom
capaç de coordinar fets i recursos.

Una prova indubtable de la bona
salut de l'EPA valenciana és l'extra-
ordinari ressò que la MESA i la seua
carta de constitució han obtingut al
món de les Escoles d'Adults i al con-
junt del teixit social valencià.

Diferents associacions d'alumnat,
claustres de professorat, coordina-
cions comarcals. MRPs, associacions
de veins..., han manifestat la seua
adhesió a la MESA.

Amb aquest suport, tant el plenari
com la permanent de la MESA consi-
derem arribat el moment d'exigir -
amb totes Ics forces- la promulgació
de la LLEI DE PERSONES ADUL-
TES, perquè és necessària, perquè hi
ha precedents a d'altres autonomies
(Andalus ia , Catalunya, Galícia...),
perquè creix la demanda, perquè així
es van comprometre totes les forces
polítiques parlamentàries a la darrera
legislatura i als seus respectius pro-
grames electorals i perquè -en fi -
allò que tant ha costat generar no pot
deixar-se a l'abric de conjuntures que
p u g u e n cercar o endarrer i r els
avanços socials.

L'IVAF: Pèrdua de la qualitat d'un
servei públic

L'IVAF (Inst i tut Valencià
d'Audio-Fonologia), que depèn de
ia Diputació de València, és l'únic
centre públic al País Valencià per
atendre i rehabilitar ais sords/cs.

La variada gama de nivel ls de sor-
dera i d'altres deficiències a ells asso-
ciades '.'.emana una diversitat d'actua-
cions q'ic va des de l'estimulació pre-
coç, a xiquets de .1 o 4 mesos de vida,
fins a la formació professional per a la
seua integració al món laboral, pas-
san t pe! s e g u i m e n t i suport dels
xiqucts/es els quals s'integren als cen-
tres normalitzats.

Els trastorns psicològics que impli-
ca la carència de llenguatge demana
també un important treball amb els
pares d'aquesls xiquets i el concurs
continuat d 'un gabinet psicopedagò-

gic. També una part important del Ire-
ba l l amb e! sord c o n s i s t e i x en la
investigació dels distints mètodes per
a l'aprenentatge del llenguatge i la
investigació tècnica amb les pròtesis
que poden fer aprofi lar eis "restos"
auditius del xiquet/a.

Doncs bé, al País Valencià l ' ún ic
centre públ ic que treballa en aqucsf
terreny csià sofrint des de fa dos anys
una pèrdua de.la quali tat dels serveis
per diverses raons:

1. Una exagerada política d ' in te-
gració de sords en col.lcgis normalit-
zats, sense tindré en compte les caracl
2. Això ha disminuï t el nombre de
xiqucts/cs als centres específics, la
qual cosa s'ha traduït en un proble-
ma pressupostari: menys a lumnes,
menor pressupost; sense considerar
que les dif icul ta ts s 'han incrementat

al ser xiquets/es més problemàtics en
la seua rehabilitació.

3. El retall pressupostari ha afectat
també als diferents programes de for-
mació i actualització dels professio-
nals, així com a les experiències de
cooperació amb altres centres.

Fa dos anys que la Diputació de
València està seguint aquesta política
de retall dels recursos necessaris, la
qual cosa va provocar la dimissió de
l'anterior D Í rec to r-G eren t del Centre,
i es va a n o m e n a r a d i t a un a l t r e
Director-Gerenl sense més mèrits pro-
fessionals que la seua docilitat políti-
ca, més preocupat pel desmanlela-
mcnt del centre que per la q u a l i t a t
dels serveis d'aquest.

Els treballadors i treballadores de
l ' I V A F estan sotmesos a una sèrie
d'arbitrarietats (trasllats forçosos, tan-

cament d'unitats i abandó de línies de
treball), tot sense conèixer quin és cl
programa educatiu, sense participar
en la seua confecció i sense saber
quin va a ser el futur del centre.

Per a la Diputació de Valènc ia
l ' IVAF s'ha convertit en un problema
laboral i pressupostari, i no en un pro-
blema educatiu.

('(Quines són Ics exigències de la
Consel ler ia de C u l t u r a , Educació i
Ciència per a poder assumir l 'IVAF?
Des de l'assemblea de treballadors i
treballadores de l ' IVAF no es poden
admetre exigències que vagen en con-
tra de la QUALITAT DEL CEN-
TRE.

Continuarà....

Profesorado ínlerino

ULTIMAS
NOTICIAS

El profesorado interino tiene cl
presente curso tres grandes frentes en
los que luchar. Uno a nivel estatal:

la negociación del nuevo sistema
de acceso, que se vera el segundo tri-
mestre del curso en el MEC y se apíi-
caríi en la convocatòria del 94. A
nivcl autonómico, la nucva negocia-
ción del acuerdo de compromiso de
trabajo y el de la negociación de con-
diciones laboralcs y oferta pública de
ernpleo.

Sobre el sistema de acceso aún no
ha habido contactos, però lo que se va
a negociar tendra validez por muchos
anos, ya que serà el sistema ordinario
de acceso basta una nucva reforma
educativa.

El acuerdo de compromiso de tra-
bajo caduca esle curso, por lo tanlo,
ha de ser neccsario negociar el tema
(se prevé su negociación para el
segundo trimestre). La posición de la
Adrninis t rac ión es baslanie dura y
tenicndo en cucnla e[ sistema de acce-
so al interinaje del territorio MEC,
que supone una nueva ordenacíón
dada por el baremo de oposiciones y
que no olorga ninguna preferència
para el curso siguicnte, lo cual ya ha
provocado que mas de 500 interinos
con estabilidad, y una gran parte de
los sin estabilidad hayan siüo despedi-
dos. El tema se prevé muy duro y es
necesaria la participación de todo el
coleclivo en esta reivindicación.

En cuanto a las condiciones de tra-
bajo, por cierto, un tema pendiente de
negociar desde marzo del 90, lo que
se puede constatar es un empeora-
miento conslanle; lo únrco que se ha
podido hacer es mantener algunos
(pocos) logros, como el de guardar el
puesto en la lisla en caso de hijo
menor de tres anos, otros, como las
vacaciones, fin de contrato, elc. o se
han perdido totalmente, o se mantie-
nen en algunos servicios lerritoriales
y en otros no. Ya es hora de una nego-
ciación clara de estos temas por parte
de la Adrninistración y de todos los
sindícatos, fïrmantes o no del acuer-
do.

DERECHO A COBRAR
TRIENIOS

Después de la sentencia del
Tribunal Superior de Justícia de la
Comunidad Valenciana, reconociendo
el derecho al cobro de trienios por
parte de los interinos/as, se presenta-
ron los recursos pertinentes, a los que
la Administración ha dado cl silencio
por rcspuesta. Todos los que tengan
mas de tres anos de servicio de interi-
nos y no hayan presentado el recurso,
deben hacerlo lo mas rapido posible.
Todos los que presentaran el recurso
hace mas de tres meses, deben presen-
tar otro recurso de denunc i a de la
demora en la contestación. Ambos
recursos estan a vuestra disposición
en las sedes del STE-PV.

DERECHO A COBRAR
VACACIONES

En el mismo sentido que los trie-
nios, defendemos cl derecho de todo
el profesorado inlerino que l'inaliza su
contrato con fecha 30 de jun in , y por
tanto no se le reconoce el periodo
vacacional, a disl'rutar de esle periodo
igual que el resto del profesorado.
Como en otros scctores, la parte pro-
porcional ai tiempo trabajado de las
vacaeiones se ha de disfrutar o, en su
defecto, ha de ser abonada, como las
pagas extras, en el f i n i q u i t o . La
Asesoría Jurídica del STE-PV ha pre-
parado el oportuno modelo de recla-
mación, que podéis solicitar en cual-
quiera de las sedes.
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IX Conveni

JA S'HA SIGNAT
EI passat dia 30 d'octubre es va sig-

nar a Madrid el IX Conveni Col.lecüu
de l'Ensenyament Privat pels Sindicals
FETE-UGT, USO i FSIE i la Patrona]
Educació i Gestió. CC OO va valorar
positivament el conveni i demanà fins
al dia 3 per ratificar-ho. La Patronal
CECE declarà públicament la seua
intenció d'impugnar el conveni.

D'entrada, la negociació d'aquest
conveni ha suposat, en realitat, la lluita
entre ambdues Patronals, CECE i EG,
per tal d'aconseguir l'hegemonia en el
Sector, lluita en la que els i les treballa-
dores érem el menys important.

Front aquesta situació poc podíem
fer els Sindicats, ja que des d'una pos-
tura lògica es pretenia signar amb les
dues Patronals per tal d'evitar el recol-
zament sindical a una soles.

Al final, davant el risc de perdre els
increments sa la r ia l s d ' enguany
(almenys durant 9 o 10 mesos més), els
Sindicals s'han decidit a signar només
amb EG perquè oferia millors condi-
cions que CECE, assumint l'incertesa
que açò suposa, ja que es d'esperar que
CECE reaccione per a no quedar
anul·lada com a patronal.

^Què pot passar en un futur? Pot
passar de tol, des de l'anul.lació del
Conveni, passant perquè siga declarat
d'eficàcia limitada, fins al trencament
en dos Convenis (un per als Centres de
cadascuna de les Patronals); ara bé,
com estem en el Conveni de la "sorpre-
sa", igual no passa res.

Pensem que si el Sector s'haguera
mobili tzat d 'una forma contundent i
unitària a principi de Curs, igual no
estaríem en aquesta situació.

Quant als continguts del que s'ha
signat, valorem que donada la situació
a la que s'havia arribat (dates en què

estàvem, apatia del sector, posicions de
les Patronals, correlació de forces en la
Mesa, etc.) i ponderant el risc de pèr-
dua dels increments, poc més es podia
traure. Així i tol, presenta aspectes
positius importants, sobretot per als
nivells no concertats i per altres ensen-
yaments, encara que en el tema de jor-
nada el considerem recessiu.

PUNTS IMPORTANTS DEL NOU
CONVENI

—Jornada:
* 1.180 hores en còmput anual, de

les quals 850 seran lectives Í la resta
complementàries.

* Màxim 25 hores lectives setma-
nals.

* Les hores complementàries, 330
anuals, es distribuiran en cada Centre
en una negociació entre delegats i dele-
gades i l'empresa.

—Salaris:
a) Concertada:
EGB: 7.50%
FP1: 8.29%
FP2: 8.21 %
BUP: 9.50%
b) No concertada:
Pre-es. i EGB: 8.25%
BUP/FP1/FP2: 8.50%
c) Altres increments:
Antiguitat: 5.50%
Càrrecs: 5.50%
PAS: 8.25%
Ens. Espec.: 8.25%
Altres ens.: 8.25%
—Vacances: Per a tot el personal

docent afectat per aquest Conveni, dos
mesos de vacances (juliol i agost) i es
podran ut i l i tzar fins a 40 hores comple-
mentàries durant els primers 8 dies de
juliol o els 8 últims d'agost.

Per al personal no docent, I dia més
de vacances.

—Estabilitat en l 'ocupació: Es
regula que els contractes temporals
per a tots els Centres superiors a 8
unitats no podran excedir del 25% de
la plantilla. No es consideraran ni els
eventuals ni els d'interinalge.

—Segurs: S'incrementen les pòlis-
ses de responsabilitat civil i accidents
fins a 3.000.000 en cas de mort i
5.000.000 en cas d'invalidesa.

—Àmbit temporal: Dos anys, 1992
i 1993, amb revisió salarial a partir de
gener.

PROPOSTA QUE FEM DES DE
L'STE-PV PER A LA DISTRIBU-
CIÓ DE LES HORES COMPLE-
MENTARIES:

Cal distribuir les 330 hores comple-
mentàries del còmput anual per a cada
curs en una negociació entre la repre-
sentació dels treballadors i treballado-
res i els de l'empresa, negociació que
segons el conveni s 'ha de fer a
començament de cada curs i que
enguany, tot i que ja ha començat,
caldrà fer-la en quant es publique el
conveni al BOE. La nostra proposta
és:

•185 hores complementàries a fer
duran t el període lec t iu (claustres,
departaments, tutoria individual, etc.),
que equivalen a les 5 setmanals que
demanàvem.

•75 hores a fer en els dies de juny i
setembre que no hi ha alumnes (3 set-
manes).

•40 hores de formació, si són a
càrrec de l'empresa.

•La resla, 30 hores, de lliure dispo-
sició del professorat per corregir, pre-
parar, elc., com a reconeixement del
treball que ei professorat fa a casa i
que ningú l'estima.

Analogia retributiva

El MEC incompleix
l'acord

El passat 1 d'octubre va tindré
lloc la reunió amb el MEC per a
tractar de l'analogia retributiva del
93, i per part del MEC se'ns va co-
municar les seues (negres) inten-
cions. El MEC parteix de la base de
no introduir el nou sistema retribu-
tiu dels funcionaris dins de l'acord
d'analogia retributiva.

Partint d'aquesta premissa, el
MEC informà que el PGE per al 93
contempla «l'acompliment» de l'a-
cord en els darrers mesos de l'any
(setembre per a EGB i octubre per a
EE MM), i es consolidaria per a
l'any 94. També ens va comunicar
que estava disposat a negociar no-
més el "sexenni O dels 6 que tindran
els funcionaris, a partir de novem-
bre i per incloure al PGE del 94.

A més a més entenen que el pres-
supost del 93 està tancat i que no es
pot modificar.

Aquesta proposta, primera i úni-
ca, mai no podem considerar que
acompleix l'acord, tal com diu el
MEC, donat que no contempla el

nou sistema retributiu i a més a més
s'aplicaria a principi del curs 93-94 i
no a l'inici de l'any 93, com diu
l'acord.

Açò suposa una pèrdua de 8 o 9
mesos d'increments retributius i la
seua consolidació per al futur.

Al País Valencià el pressupost de
la Generalitat ha d'incloure per pri-
mera vegada el mòdul dels concerts,
que fins ara venia establert des de
Madrid, i per tant el que el MEC de-
termine no afecta més que al seu
territori de gestió.

Des de l'STE-PV hem intentat và-
ries vegades obrir la negociació de
l'analogia retributiva amb la Conse-
lleria, i l'única resposta que hem ob-
tinguda és que la Conselleria es com-
promet a no pagar mai menys que el
MEC, la qual cosa no és satisfactò-
ria, ja que ací encara quedem pitjor
que al territori MEC, perquè als in-
compliments abans esmentats cal
afegir que els funcionaris docents
del País Valencià cobren més que els
del territori MEC.

1993

EGB*

Titular FP I*

Agregat FP1*

Titular FP2*

Agregat FP2*

BUP/COU*

PUBLICA

2.679.594

3.140.582

2.845.602

3.140.582

2.845.602

3.140.582

PRIVADA

2.351.507

2.759.627

2.400.560

2.759.627

2.512.910

2.759.627

Po PÚB./PRIV.

87 '76

87'87

84'36

87'87

88'31

87'87

Sense triennis.

CENTRES EN CRISI
La Comissió de Seguiment de

l'Acord de Centres en Crisi, en l'últi-
ma reunió, va avaluar negativament el
compliment de l'Acord per part de les
patronals, avaluació fonamentada en
la no contractació de cap dels afectats
del curs passat en les vacants de plan-
tilla produïdes fins ara. Així mateix,
es va revisar si les vacants cobertes
fins ara acomplien o no l'article 60 de
la LODE. Segons les dades aportades
per la Conselleria, un percentatge
molt alt de vacants .presentaven
incompliments formals o de fons de
l'esmentat article.

Per a reparar aquesta situació es va
acceptar una proposfa de Í'STE-PV
desenvolupant normativament (es farà
mitjançant una circular als centres) els
apartats primer i ú l t im de l'article 60
de la LODE; en concret es va acordar:

- Que el termini per a presentar
sol·licituds a les vacants comence en
la data de registre d'entrada en
Conselleria de la comunicació de la
vacant, Í siga de deu dies.

- Que l'acta del Consell Escolar de
Centre que acompanye Falta del pro-
fessor inclourà:

. Qui composa la comissió de
selecció.

. Quin barem ha utilitzat.. L'apli-
cació d'eixe barem a cadascun dels
candidats., Resultat de la votació en el
ple del CE de Centre. Resolució moti-
vada per la qual es tria un dels candi-
dats.

- Fins que no es cons idere tot
correcte no es procedirà a donar d'alta

en la nòmina del centre a eixe profes-
sor.

- Si l'Administració o ets sindicats
detectaren irregularitats, es passaran
per al seu estudi a la Comissió de
Seguiment.

Curiosament, després d'aquesta
reunió van e i x i r en premsa unes
declaracions d'en Guillermo Corbí,
cap de la CECE, dient: "...no rccolo-
caremos al profesorado de centros en
crisis. El acuerdo nació muerto...".
Donada la gravetat d'aquestes decla-
racions, l'STE-PV ha demanat la reu-
nió urgent de la Comiss ió de
Seguiment de l'Acord per a conside-
rar la situació, reunió que encara no
s'ha convocat.

Tal com està la situació en aquest
moment, amb l'incompliment de les
patronals , la manca de decisió de
Conselleria i la passivitat d 'a lguns
s ind ica t s , l 'STE-PV proposa la
següent alternativa:

- Negociar entre Conselleria i sin-
dicats l'aplicació de la LOGSE al sec-
tor (increment de plantilles, formació
del professorat, reducció de jornada
en EE MM, reducció de jornada per
als càrrecs unipersonals, etc.), Sliganl-
la al manteniment de l'ocupació.

- Una vegada negociat, ofertar-li a
tots els centres aquestes millores a
canvi d'acceptar des de ja al professo-
rat de cenlres en crisi.

- Els centres que no acceptaren es
quedarien només en allò que estricta-
ment mane la legis lació i sense
indemnitzacions en la reducció d'uni-
tats.

Ciutat de València; Constituïda la plataforma
en defensa de l'Escola Infantil Pública

Des de fa més de cinc mesos eslà
funcionant a la ciulal de València una
Plataforma constituïda per partits
polítics, la FAPA, la Federació de
MRPs, la Fed. AA VV de l'Horta i
s indicats (entre ells l'STE-PV).
Aquesta s'ha marcat com a objectius
de treball;

1.-Recuperar la gestió pública de
les actuals escoles infantils privalitza-
des, el seu model educatiu i la partici-
pació democràtica de pares i mares en
la gestió del centre.

2.-Assumir que per a l'accés a per-
sonal de la xarxa pública de les esco-
les infantils municipals s'ha de tindré

en compte significativament l'expe-
riència del personal del Patronat
d'Escoles Infantils de l'Ajuntament
de València.

3.-Aconseguir que les
Administracions educatives potencien
la creació d'una xarxa pública d'esco-
les infantils, quj possibilite l'escola-
rització de tots els que la sol·liciten,
dintre del marc de garanties educati-
ves i de participació de la LODE i la
LOGSE.

4.-Promoure en les
Administracions educatives i en les
organitzacions socials la generalitza-
ció de la demanda social d 'aquest

nivell educatiu mitjançant una cons-
tant campanya divulgativa d'aquest
dret infantil, el qual és un primer pas
per a la formació integral de l'ésser
humà, i que de no fer-se d'una forma
generalitzada es potenciaran encara
més les desigualtats socials,

Ara la Plataforma està fent una
campanya explicativa de les reivindi-
cacions i de denúncia de la política
educativa de l 'Ajuntament conserva-
dor de la ciutat de València; aquesta
consisteix en reunions informatives
als barris de la ciutat i podria tancar-
se, en una primera fase, amb una con-
centració-manifestació

i/Ajuntament de València i la Universitat Popular

Popular versus Universitat?
D a v a n t la i n i c i a l i v a d 'Acció

Cultural , l'STE-PV, con jun tament
amb d'altres organitzacions polítiques
i sindicals, presentà el dia 24 de
setembre un recurs d'alçada contra la
convocatòria de la Universitat Popular
de València per a la constitució d'una
borsa de treball per a la provisió de
llocs de formadors, signada per Ma

Dolores Garcia Broch, en qualitat de
presidenta d'aqueixa universitat. El
recurs demana que s'anul.le la convo-
catòria en considerar que es violen
diverses lleis, enire d'alires la Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià, la
Llei de Funció Pública o la Llei de
Procediment Administratiu.

En les bases, que són mot iu
d'impugnació.la regidora d 'UV de
l 'A jun t amen t de València demana

com a "requisil" per a accedir al lloc
de treball "el domini parlat i escrit
(del valencià) i Titulació de Lo Ral
Penat o la Reial Acadèmia de la
Llengua Valenciana", mentre que la
titulació atorgada per les Universitats
i per la Generalilat Valenciana (Junla
Qualificadora) no és admesa.

Potser la regidora ha cregut que
l'organisme que ella presideix és més
"universitat" que "popular", í per això
pot determinar quina titulació és bona
i quina no ho és. Ja se sap que qui té
fam somnia rotllos.

Bromes a part, el tema és molt
greu, perquè això és alguna cosa més
que discrepar sobre accents i ortogra-
fia, és una transgressió de les normes
ju r íd iques que ordenen la nostra
societat.

Per altra banda , la sol·licitud

d'anul.lació de la convocatòria consi-
dera que s'incorre en una patent des-
viació de poder en intentar donar cre-
dibilitat i solvència a determinades
"institucions", que de cap manera
tenen reconeixement oficial, pel fet de
ser afins ideològicament a la persona
que firma la convocatòria. Imaginem
què passaria si per a cobrir una plaça
d'arquitecte municipal la titulació exi-
gida fos no la dels Plans d'Estudis
actuals de les Universi tats , sinó la
d'una academieta privada qualsevol.

Un tema de la seriositat d'aquest
necessita d'una resposta contundent,
no ún icamen t de la -diguern-ne-
societai civil, sinó lambé de les insti-
tucions responsables, en aquest cas la
Direcció General de Política
Lingüíst ica de la Generali tat
Valenciana. L'esperarem.
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Regulació de la protecció a la maternitat

L'Ensenyament, sempre en últim lloc
El 21 de maig de 1991 es publicà

un DECRET del Consell de la Gene-
ralitat regulant la possibilitat de canvi
temporal de lloc de treball per a les
dones embarassades, i el temps de
permís escaient per assistir als cursos
de preparació al part i el post-part. En
aquest decret, la disposició final pri-
mera indica que els Consel lers
d'Administració Pública, Sanitat i
Cullura dictarien les normes correspo-
nents per a desplegar-lo.

El 3/9/92 es publicà una ordre de la
Conselleria de Sanitat en la qual es
regula aquest dret per a les dones que
depenen del SERVASA.

Les dones que treballem en llocs
depenents de la Conselleria de Cultura
estem altra vegada en última posició a
I1 hora de poder utilitzar un dret reco-
negut legalment, ja que fins ara a totes
les persones que han demanat fer ús
d'aquest decret se li ha negat per no
estar desenvolupat en aquesta Conse-
lleria.

Des de PSTE-PV hem presentat
Resolucions en les Juntes de Personal
demanant que es rcgule d e f i n i t i v a -
ment el tema, hem dir igi t escrits a

l'Assessoria Jurídica de l'Institut de la
Dona i hem presentat una sol·licitud
formal al Conseller de Cullura per a
que es tracte en una mesa sectorial.

Aquesta nova regulació hauria de
contemplar, entre altres, els aspectes
següents:

- Possibilitat de canvi temporal de
treball d u r a n t els nou mesos de
l'embaràs, sempre que es considere,
per prescripció facul ta t iva , que les
funcions desenvolupades poden perju-
dicar la salut de la mare o el fetus.

- Possibilitat de canvi temporal de
lloc de t r e b a l l en els períodes de
lactància per a que l'exerciei del dret
permeta una atenció real a la criatura.

- Permisos per acudir a cursos de
preparació al part i post-part.

En les reunions de l'Àrea de Dona
d'aquest primer trimestre concretarem
més cada e n u n c i a t i afegirem els
aspectes que no hi figuren.

ULTIMA HORA: En el DOGV
del 3/11/92 es publica l'Ordre de

20 d'octubre de la Conselleria de
Cultura que "regula" el tema
comentat abans. Aquesta Ordre no
s'ha negociat en cap Mesa Sindical,
i pot tindré dificultats en la seua
aplicació per diferents motius, com
ara la falta d'un plac concret per a
resoldre el tema en cada Direcció
Territorial de Cultura i Educació;
la necessitat que els canvis de lloc
de treball hagen de ser resolts en la
Direcció General de Personal, que
encara pot fer el procés més llarg, i
el fet que els permisos per assistir
als cursos de preparació al part,
post-part, etc., hagen de ser resolts
en el propi centre, sense possibilitat
de demanar més personal per al
centre, el que suposa carregar de
treball a la resta de professorat,
creant malestar i coacció indirecta a
la persona que ha de demanar cl
permís.

Estarem alerta en la resolució de
cada cas per a denunciar si en algun
moment no s'atenen les sol·licituds,
i us preguem que passeu informació
al Sindicat en cas que haja cap pro-
blema.

ÍV Jornades Internacionals de Coeducació

L'Ensenyament de l'Educació Física
València, 29 a! 31 d 'octubre de

1992.

Van ser molls els companys i com-
panyes del nostre s indica t que hi
assistiren, i en Ics seus de cada inlcr-
comarcal teniu el material que es va
enlregar a qui va participar en les jor-
nades.

Fem a c o n t i n u a c i ó un ext rac te
d'alguns dels temes tractats i de ie.s
idees que poden ser útils per a intro-
duir en els Projectes Educatiu i Curri-
cular de Centre, a banda de treballar
en Educació Física d'una manera més
coeducativa.

** Clara López Crespo, en la seua
intervenció sobre el "Plantejament
coeducatiu de l'Educació Física", par-
tia de la base que el Professorat tenim
una previsió del rendiment en EF dife-
rent per a xics i xiques, i per tant pro-
posem activitats, fem l'avaluació i la

recuperació en vistes a que es confirme
la idea primera.

En quant als CONTINGUTS, propo-
sava que s'ha de fer una avaluació de
les experiències prèvies de xics i
xiques, i programar ac t iv i t a t s per a
compensar les desigualtats.

Un tema fonamental es la DISTRI-
BUCIÓ DELS ESPAIS, per ser molt
diferent entre xics i xiques; s'ha de
fomentar l'ocupació dels espais per les
xiques, que solen quedar-se en els cos-
tats de les pistes.

Els MATERIALS utilitzats habitual-
ment -balons, cordes, etc.- poden tindré
multitud d'usos no lligats als estcreoli-
pus, i cal donar alternatives en aquesta
línia.

Els PROCESSOS D'AVALUACIÓ
han de posar l'èmfasi més en l'avanç
ind iv idua l que en la superació d 'una
meta igual per a lots i totes.

** Angeles García Alvarez i
Miguel Àngel Munoz desenvoluparen
un taller sobre Elaboració de Projectes
Coeducatius en Educació Física, i ens
proposaren els següents passos:

I. Detecció de les situacions sexistes
en les classes d'EF, mitjançant enques-
tes sobre utilització del temps lliure per
part de l 'alumnat, agrupament i sexe
del professorat.

II. Reflexió i anàlisi de les causes

d'aquestes situacions, mi t jançant
l'estudi de l'origen de l'EF, per a les
dones, els reportatges que es fan en
premsa i TV per a informar de les com-
pet ic ions esport ives de dones i
homens, etc.

III. Mesures d'acció positiva, que
han d'anar des det propi centre -con-
cienciar al professorat per a que modi-
fique les seues expectatives respecte
als avanços de xics i xiques, canviar els
models de persona que s'ofereixen a
l'alumnat, incloure entre els continguts
àrees com l'expressió corporal, la dan-
sa, etc., i avaluar de manera qualitativa,
introduint aspectes com els hàbits, nor-
mes de comportament, la higiene, el
progés i n d i v i d u a l , etc.- f i n s a la
incidència en i'àmbit familiar, tractant
els models de vestimenta, el desigual
repar t iment de tasques a casa, les
joguines que reben els xiquets i xique-
tes, etc.

Qui desitge aprofundir més en aquest
tema pol acudir al Sindical i consultar
els materials facilitats en Ics jornades,
i, a més a més, demanar l ' I n s t i t u t
Valenc ià de la Dona les ponències
completes.

A la comunitat educativa

No a les agressions sexuals
Tot ésser humà és un ésser sexuat,

una persona que v iu , assumeix i po-
tencia el fet de ser sexuat. Però no
hem de cometre l'error de limitar la
sexualitat a Tacte purament físic.
No, la sexualitat hem d'entendre-la
com a font de comunicació, afecti-
vitat Í plaer.

Els professors i professores tenim
una gran responsabilitat en fer pos-
sible que els alumnes i les alumnes

desenvolupen una sexualitat sana i
feliç.

Per a aconseguir aquest objectiu
hem d'acabar amb la desinformació
per a evitar la misèria sexual i tam-
bé, el que és més greu, les agressions
a qualsevol membre de la comunitat
educativa. És necessari que l 'alum-
nat sàpiga distingir les relacions po-
sitives, a les quals ha de dir SÍ, per-
què possibilitaran el desenrotllament
d'una conducta sexual sana, de les

relacions negatives, a les que ha de
dir NO, perquè van en contra de la
llibertat de l 'individu i suposen una
agressió física i moral a la seua
persona.

L'STE-PV anima al professorat Í
a l 'alumnat a denunciar qualsevol si-
tuació d'agressió sexual que pogue-
ra donar-se en l'àmbit de les seues
relacions de treball, d'estudi o de
convivència.

Convocatòria de reunió
de l'Àrea de Dona

Aquest curs tenim alguns tenies prioritaris i nous a tractar i
d'altres no tan nous però que anem a seguir treballant.

Els temes nous i prioritaris són eís referits a les dones i el
desenvolupament de la LOGSE:

- Imatge social de l'Educació Primària i la seua feminització.
- Barem per al pas al cicle 12/14, i com afecta a les dones.
- Qui donarà el Batxillerat? .̂Tindran les mateixes possibilitats

tots i totes?
I els temes menys nous seran el "seguiment dels temes

d'acció sindical, com la regulació dels drets de protecció a la
maternitat" i "mesures per afavorir la participació de les dones
en totes les activitats sindicals".

ET CONVIDEM A LA PROPERA REUNIÓ EN LA SEU DEL SINDI-
CAT A LES 6 DE LA VESPRADA, PER A TRACTAR ELS TEMES
REFERITS A LA LOGSE.

A CASTELLÓ: EL DIA 2 DE DESEMBRE, DIMECRES.
A VALENCIÀ: EL DIA 2 DE DESEMBRE, DIMECRES.
A ALACANT: EL DIA 1 DE DESEMBRE, DIMARTS,

ffl HA UN DOSSIER AMB DOCUMENTACIÓ SOBRE EL TEMA
QUE POTS DEMANAR A LA TEUA COMARCA.

Propostes coeducadores
RETOLACltf

* Tenim tots els centres amb rètols dirigits a xiques i
xics? Sempre és moment de "CANVIAR PER A

MILLORAR".

ELECCIONS A CONSELL ESCOLARS DE CENTRE:
* Animarem les nostres companyes a presentar-se a

l'elecció?
No cal deixar que tot ho faceii "els demés", que tenen
temps, poden acudir a reunions de "mil hores", i "li

agrada". Si pensem que el CONSELL ESCOLAR ha de ser
l'òrgan de presa de decisions més important del centre,
també havem d'estar les dones en ell, que per això som

més del 50% del professorat, i ens preocupen les decisions
que afecten al nostre lloc de treball. Estant nosaltres

tendrem possibilitats de controlar horaris, per a que les
reunions no sigueu Uarguissimes, i que tingueu en

compte les necessitats horàries de tothom, a banda de
poder incidir en totes les decisions, fonamentals en els

anys que vénen de desenvolupament de la LOGSE.
Us convidem a que ho parleu entre companys i

companyes, formeu un equip en el que hagen vàries
dones, i avant!!

Modificació de la legislació
sobre lfavortament

L'ÀREA DE DONA DE L'STE-
PV ha manifestat en moltes ocasions
la problemàtica real que suposava tin-
dré una Llei de despenalització de
l ' A v o r t a m e n t que no donarà una
sol.lució definitiva al lema.

Davant l'ampliació dels casos en un
4r t . supòsit basat en l ' angoixa ,
DENUNCIEM la incapaci ta l del
Govern per a donar una resposla a la
demanda social de modificació d'una
llei que continua impossibilitant a les
doncs fer efectives les seues deci-
sions, i tindré dret a una interrupció
dels embarasses no desitjats.

SÍ no es té la voluntat política de
reconèixer el dret de les dones a
L'AVORTAMENT LLIURE, GRA-
TUÏT, A CÀRREC DE LA XARXA
SANITÀRIA PUBLICA, 1 A PETI-
CIÓ DE LA INTERESSADA, regulat

d i n s d 'una l l e i de plaços, i amb la
consideració d ' u n acte mèdic com
qualsevol altre, qualsevol altra mesura
només serveix per a seguir potenciant
cl deteriorament dels nostres drets
com a dones, i rctrasanl la consecució
d'una igualtat real.

Des de l'STE-PV EXIGIM que en
la normativa legal deixen de conside-
rar-nos a les dones com a éssers de
segona classe, a les que hi ha que cen-
surar les seues decisions, posant- l i
poites a la llibertat d'utilitzar el cos,
entenent que les relacions socials jus-
tes entre homes i dones exigeixen una
legislació clara en tots els àmbits, i
també en el cas de l'AVORTAMENT.

VOLEM, PER TANT, SEGUIR
TENINT EL DRET A DECIDIR
QUAN ES TRACTE DEL NOSTRE
COS.
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Caria oberta al conseller, els equips de CEPs i el professorat en general

Provocació?... Ignorància?

A què juga, Sr. Conseller?
Amb aquesta carta tracte de poder

explicar cl perqu, una persona que se
sent a gust amb els seus companys i
companyes de treball i zona, una per-
sona que s ' i den t i f i cava p lenament
amb el decret fundacional dels CEPs,
i a la qual no li havia suposat cap
contradicció defensar un model de
CEPs i m i l i t a r a c t i v a m e n t en un
Moviment de Renovació Pedagògica,
deixa la direcció del CEP "Parc del
Molí".

Anem per paris.
Primer varen ser els CEPs.
Des del meu lloc de Director Í en

les reunions que manteníem en Con-
selleria (ícom es pol treballar amb 6
Directors Generals i 5 Caps de Servei
diferents en només set anys de
CEPs?) intentava denunciar la cons-
tant violació de la legalitat vigent en
la gestió de CEPs, especialment en la
manca de respecte als Consells de
Direcció i cl nomenament digital de
Directors i Directores de CEP.

La manca de resposta a aquesta
protesta, que també l'STE-PV va fer
formalment, sols ha estat conteslada
per l'anterior equip de Conselleria
elaborant una estratègia de modifica-
ció de l'actual Decret per altre que
legalitzarà el nomenament digilal i
lleva competències als Consells de
Direcció dels CEPs.

És molt possible que "Vds." em
responguen dient que és més
democràtic que l'elecció de Directors
es fera per un concurs públic i bare-
mat per una comissió, a que l'elecció
democràtica es fera a partir d 'un Con-
sell de Direcció format per represen-
tants de la planti l la del CEP i dels
grups i seminaris que treballen a la
zona. És molt possible que Vds. tam-
bé consideren més democràtic el
donar una composició "més plural" al
Consell de Direcció de manera que
aquells que treballen en el CEP (com

assessors o professorat de la zona)
resten en minoria. Però això és qües-
tió de professionalilal, ètica i estètica
diferenl, i és evident que jo em vaig
baixar a temps de l'helicòpter i veig
les coses d'altre tamany, forma i
color.

Era d i f í c i l que amb eixe marc
poguera continuar com a Director una
vegada finalitzava el període pel qual
vaig optar i vaig ser elegit. La com-
plicitat de continuar com a Director a
dit m'obligaria a callar davant el pro-
cés que s'inicia, i que segons la meua
opinió intenta desprestigiar Í liquidar
el model de CEP al servei del profes-
sorat, per transformar-lo en oficina
burocràtica al servei de la reforma
(amb minúscula, perquè amb majús-
cu la mai se l ' han creguda Vds.),
m'exigeix tenir les mans lliures per a
dir les coses pel seu nom.

La segona part vingué amb
l'estiu.

Des de la Secretaria General de la
Conselleria es feien manifestacions
sobre juliol i les hores de treball del
professorat. No entenia eom un equip
socialista podia ignorar que la planti-
lla d 'un centre no està perdent el
temps quan no té docència directa.
Que un centre funciona quan en eixes
hores s 'organitzen depar taments ,
tutories, tallers, laboratoris, bibliote-
ques, etc. Que un Centre Educatiu no
és un magalzem de xiquets i xiquetes.

A que jugaven quan deien i encara
diuen als pares que un centre té plan-
tilla suf ic ient per a subs t i tuc ions?
Què volen dir als pares quan trauen el
tema de ju l io l , si no tenen ni diners,
ni persones, ni inf ras t ruc tura per a
organitzar uns cursos de qualitat eixc
mes? Què pretenen fer quan des dels
CEPs IÍ ha estat dit que eixos progra-
mes no tenen sentit sense garantir la
continuïtat al llarg del curs?

Jo només he trobat una explica-
ció.

Veiem la idea:
Suposem que Vds. s'han cregut la

Reforma. Suposem que per això el
debat i la consulta de fa uns anys va
ser un tràmit burocràtic i que per la
mateixa raó destinaren menys diners
que els que els seus propis experts
valoraven com a necessaris. Supo-
sem que la Reforma ja eslà als butlle-
tins oficials, que ja han complit amb
Europa Í que ara sols manca que tots
passem per l'aro. Suposem que ara
veuen les dificultats acumulades, que
el passar per Taro significa que els
projectes curriculars són els de les
empreses editorials, que el calendari
d'aplicació no dóna ni perquè el pro-
fessorat passe per l'aro. Suposem que
ve el període electoral i que l'electo-
rat són molts més que professors i
professores que hi ha als centres.
Suposem que l'oposició els va a trau-
re els colors amb el fracàs de la
Reforma. Suposem que una ment
lúcida els suggereix una estratègia
per la prccarnpanya i posterior cam-
panya electoral que diga així: "Expli-
quem que hem llançat la necessària
reforma educativa, hem inventat els
PCC, PEC, DC, DCB, XYZ i etc.,
hem popularitzat la paraula construc-
tïvisme i altres fórmules màgiques,
hem creat els CEPs i els Programes
de Formació... però els professors no
volen treballar, jno volen, en una
època de crisi com l'actua!!, jni fer
substitucions ni cursos en juliol!... la
Reforma no fracassa per nosaltres
sinó perquè el professorat no vol
esforçar-se..."

{Espere que em pugucn oferir altra
explicació i que cap buròcrata de par-
tit em copie la idea.)

La tercera i última ha estat la
seua actitud amb els MRPs.

Des del passat curs, i des de la

Subvencions a Moviments de Renovació Pedagògica (Membres Federació MRP del País Valencià, 1986-92)

ANY

Convocatòries
Resolucions (1)

Quantitat (1)

Conv. /Resol. (2)

Quantitat (2)

TOTALASUBV.

FED, MRP PV

MRP EEpv T. Sud

Col, Mestres Safor

ARP Horla Sud

MCEP

MRP EEpv-C. Centrals

MRP EEpv-Castelló

MRP EE La Ribera

E. Estiu PV T. Sud

E. Estiu PV Mar./Saf.

E. Estiu PV C. Centrals

E. Estiu PV Castelló

Tolal MRP Fed.

% Aprox. Subv.

1986

D4/03 (31/03}
RIO/06

i 1.970.000

_

0

11.970.000

-

0

0

675.000

450.000

-

-

-

2.265.000

1.560.000

2.343.000

2,340.000

7.633.000

74' 8%

19871/2

D25/03
R18/08

8.221.282

-

0

8.221.282

SO. 000

50.000

130.000

-

473.000

-

-

-

1.184.000

837.000

2,184.000

1.350.000

6.258.000

76%

1988

D 15/04 (19/05)
R9/08 (22/09)

9.600.000

-

0

9.600.000

1.000.000

Ü

175,000

-

270.000

-

-

-

1.250.000

450.000

2.130.000

900.000

6.175.000

64'3%

1989

D2/03 (29/03)
RIO/06 (14/09)

8.984.000

D15/05R7/11

7.000.000

15.984,000

3.520.000 (3)

300.000

425.000

450.000

350.000

350.000

250.000

0

2,022.405

1.093.968

2.259.500

1.137.000

12,167.873

76%

1990

D i 9/03 (4/05)
R27/07 (18/10)

10.350.000

D27/07 RIS/10

8.050.000

18.400.000

884,640

707.391

439.536

360.000

827.905

254.138

569.859

530.312

1.598.339

1,429.541

3,037.291

1.984. 829

12.624.669

68'6%

1991

DO 1/02 (29/05)

14.301.852

9.363.475

23.665.327

1.140.750

1.180.038

124.600 .

390.000

1.283.643

590.000

544.800

436.691

2.740.000

1.972.950

3.523.125

1.127.400

15.053.997

63 '6%

1992

D05/06
R26/08

20.326.000 (4)

-

0

20.326.000

0(5)

366.000

232.150

-

212.150

500.000

-

907.113

1.861.796

1.774.698

3.348.719

820.330

10.022.956

49'4%

Federació de MRPs del Pafs Valen-
cià, iniciàrem amb la Direcció Gene-
ral d'Ordenació i Innovació Educati-
va un procés de negociació amb la
intenció de normalitzar les nostres
relacions. Es iraciava d'un procés ja
existent a n ive l l d'Estat Í en altres
Comuni ta ts Autònomes pel qua l i
mitjançant un conveni de coüabora-
ció la Federació participava i era con-
sultada en la discussió dels projectes
legislatius de la Conselleria (de fet, ta
Federació ocupa la plaça reservada
als MRPs en el Consell Escolar
Valencià), i a canvi la Conselleria
garantia, per un procediment diferent
a les aleatòries i tardies convocatòries
públiques d'ajudes, la infrastructura
(ajuda econòmica i de personal) per a
poder treballar amb un mínim de
serietat.

Semblava que per fi s'entenia que
la fórmula del cafè per tothom
implantada amb el beneplàcit dels
sindicats signants dels acords del 91,
per ta qual se subvencionava qualse-
vol institució que voiguera organitzar
activitats de formació del professorat
(sindicals, "mrp fantasmes", associa-
cions de pares, empresaris, religiosos,
etc.) no sols danyava a les Escoles
d'Estiu -que havien aconseguit una
convocatòria diferenciada-, sinó que
al gauílir d'ajudes qualsevol associa-
ció danyava el conjunt dels MRPs.
(Veure el quadre de subvencions
adjunt.)

Don bé, després del silenci esta-
blert pel nou equip, aquest respon en
octubre del 92 amb un "d'allò passat
res sé, doncs no hi ha res per escrit", i
altre "els volem molt però amb els
MRPs no signem ni un comunicat".
Aquesta resposta no sols tira per terra
totes les converses amb l 'anter ior
equip, sinó que a més sense ajuda
econòmica i de personal per a les
activitats ja realitzades en el 92.

Això sí, continuen Vds. molt edu-
cats. Els agraïr,: que junt a eixa res-
posta la carta cont inue incloent cl
"reconeixement a la labor que els
MRPs han vingui desenvolupant..."
amb què algunes vegades acompan-
yen també Informes, Ordres i Decrets
referents a la formació permanent del
professorat. Molles gràcies!

La carta ha d'acabar. Podria tornar
a començar-la i ampliar el primer, el
segon o el tercer pun t . Afegir un
quan i tal volta un sorprenent cinquè.
No obstant això, crec que és suficient
per a explicar perquè avu i no puc
continuar com a Director de CEP. Si
durant anys vaig defensar la compati-
bilitat entre Director de CEP i mili-
tant actiu del MRP Escola d'Estiu, és
perquè vaig considerar aquest espai
professional com a complemenlari i
de confluència amb el treball que rea-
litzàvem des dels MRPs. Ara comen-
cen vostès a posar-lo d i f íc i l . Dins
dels CEPs encara hi ha companys i
companyes que comparteixen el
model inicial. Pel futur de l'ensenya-
ment progressista, espere que rectifi-
quen a temps.

Una cordial salutació.

(1) Subvencions a MRP. (2) Convocatòria especifica Escoles d'Estiu. (3) Ajuda extra per U Congrés Estataí de MRP (Gandia). (4) La partida pres-
supostària, programa 421.300, són 25.931.000 pessetes. (5) La Federació río es presenta davant la negociació d'un conveni a càrrec resia partida
pressup., i al que posteriorment es negarà Conselleria.

Albert Sansano
President de la Federació de MRPs del PV
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amnistia
internacional grupo local de Valencià

Usi] ui a dos Stxios y Co

il/I Hol·iin Mensual. <> («r corren.HabilnalrncriU' ri·i·il·is y,i ni';i <:

una srnc df Arnom-s (i.ir« i]i«' sr r f c i · l u f i i Lis aprlüi'ioni's nivcMnas

hpibl·nK.·iilr mudios df vosolro* us prrtuntareis si realmenle las

carla.s enviada? a ).is aiit(in<Mdvs ronrsp hriitrs sirven para algo ï aun mas. si

realmente llegan a su dcslmo. Drsdf esla si·iii-. y a iravi-s de las Acnoni-s de HAS
IUfOJiHACiOBj del Hnlclm Mensual lo podrns compnihar podemos aturares que
es cirrtamenle elecliyo cstc mètodo de Irabajo A vrces es tan numrroso el
numero de carlas rebidas por los dignalanos n quienrs son ciiviadas que
innegablement*, aunqiic no ronlesten a ïurslro corren no puedi·ii haccr oidos
sordos a vueslras dcmmrias

Evidcntemenlv eato no significa que el tnoiivo de In apflación se
solucione Ae mmcdialo. però si es un pruner paso Desdc ese momenlo se notifica
el eonocimierilo df la causa por lo que ys no pueden prelender la ignorància de la
misma las autondades competcntes de los diferentes paises. con ello se consigue
e_vilar en ua 25^ de los casos la desaparición'deliniliva del encausado o ei
seguimiento sistemilico de torturas y atropfllos

Siemprt que es poslble A ) - intenta que alguna de esos presos que
han conseguido la bberlad. o alguno de los alectados por ïiaiiEÍsnes..de Jos .DDiül
que han podido escapar de las garras de la intolerància pueda vmtarnos. como asi
lue en el caso del Df. Züniga de Perú. de la Sra Serfalj, o el mas riciente, el de!
Sr. Plàcido Mico. de Guinea li be ra d o en Iré o Iràs cosas, por la pres i on social que
representaren las apdaciones recibidas. Como podreis comprobar, la anònima larea
que es la de escnbir unas carlas al mes liene unos resultados muy imporlanles -
por cíerto. iracias por las copias que nos enviais. nos son de gran ulilidad- pues
la vida de un solo SEU HIIUAKO va I e el pequeno es f ue nn que representa cojer un
làpiz y 'in papel para redactar una apeladón.

Desde esle Grupo Local de Valencià querlemos agradecer muy
sinceramenle a lodos aquellos que desde la sombra. y con su desinleresada
coiaboración. eslàn haciendo t»nlo en lavor de la lucha por L03_JffiSEC110S

Fdo. José Tena

del Grupo Local de A l Val

u:
c.
u:

u;^—
ce
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ATREVETE, de momento, A LEERLO
SABIAS
* Que desde octubre, por el mismo trabajo, unos cobran mas que otros.
* Que este brillante artilugio se llama... sexenio.
* Que en Canarias no cxiste.
* Que en Catalunya ya han presentado el Mapa Escolar.
* Que ha salido una sentencia del TSJ reconocicndo el derecho del profesorado interino a cobrar

trienios.
* Y que en las sedes del sindicato tenemos modelos de instància para rec! amari os.
* Y que también hemos preparado una reclamación para que el profesorado interino que no cobra el

verano pueda cobrar la parte proporcional que le corresponde de vacaciones.
* Que se ha fírmado el convenio de privada.
* Que un 35% del profesorado no ha cobrado el sexenio 1.
* Que en Andalucía, también de forma unilateral, se ha querido suprimir el derecho a la matrícula

gratuïta. Han dado marcha atràs.
* Que en Andalucía se ha presentado el borrador de la "LEY DE LA ENSENANZA DE LA

MUSICA EN ANDALUCÍA".
* I Y en la tierra de las Hores y de la música? Pues de momento, Música 92.
* Que han despedido a mas de 500 interinos en el territorio MEC. ^Copiaran también la hazana en

la Avenida de Campanar?
* Que todavía no han suspendido a la Conselleria POR COPIAR! (de Madrid, claro).
* Que el Tribunal Superior de Justícia de Castilla y León ha reconocido a una maestra el tiempo que

estuvo en situación de excedència especial por razón de matrimonio.

* Que afiliandote y participando en el sindicato estàs mas informado.

ATREVETE.

Rigoberta Menchú

PREMI
NOBEL
DE LA PAU

Rigoberta Menchú, maya-quiché
de G u a t e m a l a , ba rebu t el Premi
Nobel de la Pau 1992. Aquesta diri-
gent del Comitè d'Unitat Camperola
(CUC) ha patit la persecució de
l'exèrcit, com tants altres indígenes i
camperols d'eixa America I . la l ina que
c o n t i n u a sota governs co r rup tes i
repressors (CoJlor de Melo, Menem,
Balaguer.. . , en són exemples de la
classe d ' individus amb qui es van jun-
lar el President i el Rei de l'Estat
E s p a n y o l a Madrid).

Rigoberla representa l'cspciïi de
l'iïnconirc continental "500 anys de
Resistència indígena, negra i popu-
lar"; cl premi a Rigoberla se l 'han
guanyat a pols els moviments indíge-
nes i populars de tota l ' A m è r i c a
Llat ina; hem contribuït un poc els

moviments socials que els hem donat
suport aquí a l'Europa.

Al PV, en una campanya promo-
guda per CFDSALA, es van arreple-
gar unes 1.200 signatures de parla-
mentar is , professorat de d i f e r en t s
àmbits, dirigents sindicals, professio-
nals-.. . i que va comptar amb la parti-
cipació d'un nombrós grup d'organit-
zacions, entre elles l'STE-PV.

En canvi no han fet res per donar-
l i s upo r t e l Govern espanyol , la
Generalitat, les institucions.. . , massa
ocupades celebrant el Ve. Centenari
de l'anomenat "Dcscubrimiento de
Amèrica", tan d i f e r en t d 'e ixa
Amèrica per la qua l t r e b a l l a
Rigoberta.

Amèrica Llatina té 180 milions de
persones en ext rema pobresa, el

L'STE-PV s'adhereix a la campanya

Un dia del teu salari per al
Front Polisari

Al Ve. Congrés de l'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 l'aspiració del
poble suharaiiipel seu dret a l'aulodeíerminació, 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 part de comunicar aquesta resolució a l'ONU, al Govern espanyol,
tot i exigint-los una política més decidida en contra de les pressions del
Govern marroquí, a l'ambaixada marroquina i al Front Pòlisari, 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 professora!.»

COM FER EFECTIVA LA TEVA ADHESIÓ A AQUESTA
CAMPANYA?

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

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

No demores fa íeua participació, perquè amb els diners arreplegats
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 leua solidaritat amb aquest poble, o tindré més
informació, adreça't a l'STE-PV (València), millor per "scrit i posant la
referència SÀHARA.

.Ni tieneempresas.
Ni veranea en Marbella. '
Ni tiene.amigos poderosos
Este es una ciudadana saharatií

• Y tu soíídaridad . ' ' ' :' ' :

AHARA

Govern espanyol es dedica a entrenar
i suminis t rar armamenl a diversos

^exèrcits i policies, entre elles la guale-
nialleca, responsable de la repressió
dels sectors indígenes i populars que
representa Rigoberta . Al m a t e i x
temps, aquesta actitud contrasta amb
la q u e ha t ingu t amb altres governs
més "incómodos'1, com Cuba o la
Nicaragua sandinista.

La celebració del Ve. Centenari
no lia pogut evitar el Premi Notwl a
Rigoberta Menchú i a la seua l l u i t a ,
c|iie és la nostra, ni ha pogut evitar
que al llarg de l ' a n y 1992 es fera
palès, a través de nombroses manifes-
tacions en tot el continent, que aquest
cont inua sent un temps de l l u i t a i
resistència.

DE

EDUCACION

Durante el mes de octubre se han
realizado las I JORNADAS DE EDU-
CACION PARA EL DESARROLLO.
1992: UNA CITA CON AMERICA
LATINA, realizadas en Valladolid y
organizadas por varias organizaciones
educativas y de solidaridad.

Las Jornadas han estado estructu-
radas en dos partes: una dedicada al
gran publico, sobre el sïgnificado de
la conquista y co lon i zac ión en
Amèrica La t ina , las re lac iones
Norte/Sur...; y otra realizada en forma
de taller sobre "La Educación para el
Desarrollo y el I n t e r cu l l u r a l i smo .
Expcriencias en el aula", coordinada
por ENTREPOBLES, e "Integración
de los temas transversales en el currí-
culum. Los libros de text y los mate-
riales curriculares", coordinada por
HEGOA.

Si estàs interesado en las conclu-
siones puedes ponerle en contacte con
ENTREPOBLES, en C/ Cuba, 56-4,
Tel.341 55 17, 46006 València.


