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O, í "i arisrne i

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència sembla preocupada per la falta
de participació de la Comunitat Escolar en les Eleccions als Consells Escolars

de Centre.
La solució, per a l'Administració, passa per una modificació de la normativa

que regtila els Consells Escolars, però no es plantegen dotar-los demés com-
petències ni de més recursos humans, materials i econòmics .

Mentrestant, s'està intentant, des d'algunes instàncies administratives, reta-
llar les iniciatives que els sectors més dinàmics dels centres es plantegen,

enfrontar el professorat amb els pares i les mares... A hores d'ara no són pocs
els centres, equips directius... que han tingut comunicacions oficials ordenant-
los que s'han de dedicar únicament i exclusiva a les "tasques pròpies dels cen-
tres i a les seues responsabilitats".Aquesta actuació de l'Administració fa que

la vida als centres cada dia estiga més burocratitzada, situació que des de
l'STE-PV considerem totalment innecessària i errònia.

Ara, en moltes comarques i pobles s'estan reunint els membres de la Comuni-
tat Escolar per a donar una resposta a aquest tipus d'actuacions, les quals, de
tenir continuïtat, segurament acabaran per generar una resposta contundent

per part del professorat. Però d'això ja en parlarem.

DADES DE PARTICIPACIÓ A LES ELECCIONS DELS CONSELLS ESCOLARS
Professorat: 90,43%. Alumnat: 69,26% Pares i mares: 20,78%.
Personal d'administració i serveis: 86,53%. TOTAL: 35,52%

El proper mes de gener es reu-
n i r à a Es tocoímo el Congrés
Constitutiu de la "Internacional
de l'Educació". Aquesta (Ha histo-
rieu ho és com a conseqüència del
procés d 'un i t a t entre les dues
grans organi tzacions s ind i ca l s
in te rnac iona l s del professorat
existents en l'actualitat: la CMO-
PE y rSPIE. Kl nostre sindicat,
mi t j ançan t la Confederac ió
d'STEs, és membre de ple dret de
la Confederació Mundial d'Orga-
n i t z a c i o n s de la Professió
d'Ensenyant (CMOPE), que agru-
pa al voltant de 12 milions de
professionals del sector. Kls objec-

tius de la nova Internacional són
els propis d ' u n a organi tzació
exclusiva de l'ensenyament, és a
dir, els relacionats amb els temes
sindicals i professionals, a més
d'altres compromisos relacionats
amb la Pau. la Justícia i la Soli-
daritat. Aquests últims han estat
el centre d'activitat de la gran
major ia de les organi tzacions
membres al llarg de llur existèn-
cia.

Dec. de l'STE-PV només ens
resta saludar la nova Internacio-
nal de L'Educació i donar-li la
nostra cordial

BENVINGUDA.

DAN LA RAZON A
LOS BAREMOS
QUE ESTABLECIO
LA JUNTA

EL SUPREMO
REVOCA LA
SENTENCIA DE
ANDALUCIA
SOBRE LAS
OPOSICÍONES
DE EGB

El Tribunal Suprcmo ha anu-
lado una sentencia du Tribunal
Superior de Justícia TSJA) que
obligo a la Junta de Andalucía a
l imitar a tros puntos en el bare-
mo de calificaciones los méritos
del profesorado intcrino en las
o posi ei on e s para E n s e n a n z a
General Bàsica ce lebradas en
1991 y 1992.

El fallo se refiere a un rocurso
presentació ante; el TSJA por la
Mainada "coordinadora de oposito-
res libros de Magïsterio" que no
obtuvieron plaza, ante lo que este
(ír^mo do justícia d c r i r J i ó < j u r se
redujera a tres puntos por méri-
tos de experiència docente, en ve/,
de los seis que estahleció el Real
Decreto.

Kl fa l lo se situa (MI la misma
línea del que hace meses se pro-
dujo on relación con las oposicio-
nes de ensenanza secundaria.

Esta sentencia viene a dar la
ra/ón a la postura defendida por
USTEA-STEs, u n i e n s i n d i c a t o
que recurrió junto a la Junta de
Andalucía, en el senlído de que
"los seis puntos por experiència
docente para el profesorado inte-
r i no es legal". Este sindicato ha
reali/ado estudiós jurídicos en
re lac ión con ambas sentencias,
que sosticncn que cl "acceso por
concurso", fórmula t radic ional-
mente defcndída por el profesora-
do interino y por el STEPV-HTEs,
era perfectamente legal coino con-
secuencia del d e s a r r n l l n de la
Transitòria V de la LOGSE. Con
cstc sistema se hubiesen evitado
las ambigüedades que ban provo-
cado hechos como este.

Ahora solo hace falta esperar
q uf: el Tribunal Supremo se pro-
nuncio sobre las oposiciones cele-
bradus en e! Pafs V a l e n c i a n o y
acabe. de una ve/, con mas de arïo
y medio de incertidumbre.
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Celebrat a València

Primer encontre de dones
deia
Mediterrània

Del 24 al 28 de novembre s'ha
celebrat el Primer Encontre
Internacional de Dones de la
Mediterrània, al Palau de Pineda
de la ciutat de València, organit-
zat per l'Institut Valencià de la
Dona.

La trobada ha estat dividida
en tres grans blocs: "Mitos, ritos y
leyendas mediterràneas","Los
pueblos del Mediterràneo: lo per-
manente de sus senas de identi-
dad", i "La participación del tra-
bajo femenino en las rentas socia-
les: los diferentes modelos econó-
micos-culturales del àrea".

Les jornades s'han desenvolu-
pat en dos plànols paral·lels: 'un
fòrum, constituït per les repre-
sentants culturals més rellevants
de cadascun dels pobles del Medi-
terrani presents, i un congrés on
s'han exposat les comunicacions.

Resulta molt difícil fer un
resum d'aquestes jornades, per-
què s'ha tractat la problemàtica
de la dona des de diferents pers-
pectives: sociològica, filosòfica,
històrica, artística, religiosa,
laboral, econòmica... En aquest
marc, cal destacar l'ambient de
tolerància i respecte per totes i
cadascuna de les cultures i llen-
gües que allí estaven representa-
des, i també els interessants
debats que s'han suscitat al vol-
tant de la problemàtica tractada.

La situació de la dona en els
països de l'Europa mediterrània i
en els països d'Africà és molt dife-
rent, però totes les dones del
Mediterrani tenim problemes
comuns: l'accés de les dones a
l'àmbit públic ve determinat i
condicionat pels subjectes socials
hegemònics, la qual cosa es tra-
dueix en la baixa representativi-
tat de les dones en els llocs direc-
tius i en la política. La presència
en el món laboral és menor i són
més nombroses que els homes en
l'economia submergida, la qual
cosa implica patir unes condi-
cions laborals més precàries que
els barons.

Joaquima Alemany i Roca ens
parla de la "Cultura del silenci",
referint-se a la cultura mediterrà-
nia. En Aristòtil, citant Gorgias,
trobem aquest model cultural que
s'ha estès a tota l'àrea mediterrà-
nia i a segles posteriors:

"Molt bé li està a la dona
i molt llustre li dóna
el silenci; però no li està .
al baró bé mut ser."
Encara que avui en dia és cert

que la dona s'ha incorporat a
l'àmbit públic, no ho ha 'fe.j; en'
igualtat de condicions amb els
homes i s'infravaloren les aporta-
cions de les dones a la societat.

Després d'haver discutit Í ana-
litzat les diferents situacions de
les dones dels països mediterra-
nis, dins de la crisi quo pateix cl
món actual, el fòrum constituït en
aquestes jornades ha vist la
necessitat de reivindicar el paper
polític, social, econòmic i cultural
que juguem les dones en ILÍ cons-
trucció d'un món més just, tole-
rant i respectuós.

Per tot açò el fòrum conclou i
exigeix:

* El reconeixement de la ciuta-
dania plena i sencera per a totes
les doncs, que s'ha de concretar
en tots els àmbits de la vida pri-
vada i pública, en la família i en
la societat.

* La completa igualtat de drets
entre les dones i els homes, i l'eli-
minació de totes les discrimina-
cions jurídiques, econòmiques,
polítiques i socials.

* La ratificació pels Estats de
la "Convenció de les Nacions Uni-
des sobre l'eliminació de totes les
formes de discriminació respecte
a les dones" (1980).

* Donar suport als esforços
realitzats pel Comitè per a l'Eli-
minació de la Discriminació res-
pecte a les Dones (CEDAW), de
les Nacions Unides, i de totes les
associacions i estructures que
actuen en aquest sentit.

I també proposa:
* Crear un espai comú de refle-

xió i d'acció que sensibilitzo i
informe a l'opinió pública, als res-
ponsables a nivel nacional i inter-
nacional i al sistema de les
Nacions Unides sobre els proble-
mes de les dones de la regió medi-
terrània.

* Preservar espais de llibertat
i de paraula de les dones i crear-
los quan no existeixen, conservar
i perpetuar els seus encontres per
a formar un grup de pressió per a
ajudar a millorar la situació de
les dones de la Mediterrània.

* Crear una xarxa d'intercanvi
d'informacions.

* Editar un Butlletí d'informa-
ció sobre la situació de les dones
de la Mediterrània.

* Establir una carta de coope-
ració entre les Universitats, els
centres d'investigació, etc. que
facilite l'intercanvi d'estudiants,
d'investigadores i de docents.

* Afavorir la publicació de tre-
balls realitzats per dones en
l'àmbit de les ciències i de la crea-
ció literària.

:|: Aprofundir en el coneixe-
ment de les diferents cultures,
accentuant l'herència, la memòria
i el patrimoni comuns.
. * Reforçar la capacitat d'orga-
nització i del moviment associatiu
de les dones mitjançant la forma-
ció en tècniques de comunicació i
de responsabilitat.

* Recaptar i transmetre infor-
mació sobre els bancs de dades
existents.

* Constituir espais que poten:
cien el diàleg entre dones de totes
les edats i totes les comunitats,
en cada país mediterrani.

L'experiència d'aquestes jorna-
des ha estat molt gratificant, però
la lluita feminista és necessària i
no limitar-se a encontres pun-
tuals, sinó que ha de ser conti-
nuada i persistent per a construir
una c u l t u r a que ens permeta
conèixer millor cl que som Ics
dones i homes de la Mediterrània.

Per a acabar, comunicar-vos
que el material de les Jornades
està a la vostra disposició a la seu
del sindicat a València.

V.

SENTENCIA SOBRE LA ADSCRIPCION EN EGB
El Tribunal Superior de Justi-

cia de la Comunidad Valenciana
ha estimado un recurso inter-
puesto por el Sindicato ANPE
contra la Resolución de la Direc-
ción General de Régimen Econó-
mico y de Personal de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència
de la Generalitat Valenciana, de
9 de julio, que desestima el recur-
so de reposición formulado contra
la Orden de dicha Conselleria de
9 de mayo de 1990, por la que se
anuncia la convocatòria para la
adscripción de profesorado de
EGB. El fallo de la sentencia anu-
la los actos administrat ives
Corden de adscripción y desesti-
mación del recurso de reposición)
por no existir previamente una
catalogación de puestos de traba-
jo.El recurso estaba basado en los
siguientes motivos:

1.-E1 sistema de habilitación
fijado en et RD 895/89 supone
una restricción y supresión de
derechos para impartir materias
propias del sistema educativo en
los Centros de Ensenanza Gene-
ral Bàsica.

2.-La inoportunidad del
momento de la publicación de la
orden impugnada, dada la pen-
dencia de recursos contra la reso-
lución definitiva del procedimicn-
to de habilitaciones.

3.-La insuficiència de los p)a-
zos establecidos para completar
peticiones de puestos de trabajo a
induir en las listas publicadas y
formular reclamaciones contra la
propuesta do adscripción.

4.-La falta prèvia de cataloga-
ción de los puestos de trabajo a
la adscripción a los mismos.

Los tres primeros motivos son
rechazados por el Tribunal y es el
cuarto el que estima y !e lleva a
anular la Orden de Adscripción.

El STE-PV està en estos
momentos analizando el alcance
de la sentencia. Indcpendiente-
mente de la valoración, que hare-
mos en el momento en que tenga-
mos elaborados los estudiós que
la complejidad de la nucva situa-
ción creada requiere; de la posible
repercusión de esta sobre los con-
cursos do traslados y las supre-
siones escolares de los anos 90, 91
y 92; de In situación en que queda
el actual concurso de traslados, y
de la so lución que al f inal se
adopte para cumplir la sentencia
(si se cjecuta f i n a l m e n t e ) , no

podemos dejar de manifestar que
la situación creada tiene un UNI-
CO RESPONSABLE: LA ADMI-
NISTRACION EDUCATIVA
VALENCIANA.

Ya en el ano 90, y después de
publicarse el REAL DECRETO
895/89, los sindicatos y la Conse-
lleria acordamos un calendario
para la negociación del desarrollo
de este Real Decreto: rcd de cen-
tros-mapa escolar, habilitación,
catalogo, adscripción..., calenda-
rio que se basaba en la negocia-
ción de forma global de todo el
proceso. Los reiterados incumpli-
mientos por parte de la Adminis-
tración nos llevaron a proponer al
profesorado la pos ib i l idad de
hacer un boicot al proceso y recu-
rrir la orden de adscripción.

Reproducimos extracto
de un documento que presenta-
mos por registro el 8 de marzo de
1.990 en la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Ciència:

"Ante el proceso de habilita-
ción que se està llevando por par-
te de los Servicios Territoriales de
Educación y la Conselleria de
Cultura, Educación y Ciència de
la Generalitat Valenciana, el
STE-PV cxige la prorroga del pro-
ceso debido a:

1.-E1 reconocimicnto de nuevas
ti tulaciones para la habili ta-
ción.2.-La falta de información y
la descoordinación de las comisio-
nes de habilitación, ya que actií-
an con distintos criterios y se
interpreta de distinta forma la
orden de habilitación.

3.-El i n c u m p l i m i c n t o del
calendario de negociación acorda-
do por los sindicatos y. la Admi-
nistración el pasado 15 de diciem-
bre de 1989.

Por estos motivos le pedirnos la
prorroga hasta que no estén
resueltos los siguientes temas:

1. Criterios de adscripción.
2. Catalogo de las plantillas de

los centros.
3. Negociación del mapa esco-

lar.
4. Criterios de zonificación.
5. Negociación de los puestos

de trabajo de caràcter singular y
de especial dificultad.

Este documento deja constàn-
cia de cuàl fue la postura del
STE-PV ante todo el proceso pos-
terior a la publicación del Concur-
so de Traslados de EGB.

En la MESA SECTORIAL
habrà que ver cuàl es la propues-
ta que la Conselleria plantea a
los sindicatos. Tendremos que
estudiaria y consultaria con el
conjunto del profesorado. De
momento la Conselleria sostieno
que el catalogo fue publicado en
tiempo y forma y no se ha podido
determinar con claridad si el TSJ
està refiriéndose a la catalogación
de puestos de trabtijo contempla-
da en la Ley de Medidas para la
Reforma de la Función Pública
(Ley 30/84) o a las Relaciones de
Puestos de Trabajo previstas en
el articulo 7 del Real Decreto
895/89, de Concurso de Trasla-
dos.

También nos preocupa, y ya lo
hemos advertido a la Conselleria,
todo el proceso de supresiones,
tutoria de 6°, cicló 12-14..., ya que
de repetirse la misma actuación -
negociaciones parciales y no nego-
ciación global- podrian volver a
repetirse los problemas. Por este
motivo y ante el documento que
ha presentado la Conselleria
sobre los criterios de supresiones
para el curso 93-94 el STE-PV ha
solicitado que sea retirado inme-
diatamente y que se NEGOCIEN
con los sindicatos, entre otros, los
siguientes puntos:

:i:Criterios del mapa escolar-
planiíïcación escolar-rcd de cen-
tros o lo que el Conseller llama
ahora "plan de actuaciones para
la implantación de la LOGSE en
el País Valenciano" y su posterior
negociación.

*Aplicación de la Reforma tan-
to en Primària como en el primer
cicló de Secundaria Obligatòria.
Catalogación de los centros de
estàs cnsenanzas. Clarificación
sobre el cumptimiento del Real
Decreto sobre la aplicación de la
LOGSE. ^Se van a cumplir los,
plazos marcados por óste?

*Criterios de adscripción del
profesorado a los centros y espe-
cialidades de Primària y primer
cicló de Secundaria Obligatòria.

No solo el STE-PV ha manifcs-
tado con contundencia esta postu-
ra; también la PERMANENTS
del CONSEJO ESCOLAR
VALENCIANO ha aprobadu una
resolución devolvicndo el texto a
la Administración y solicitando
uno distinto.
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La vaga de la Fundo Pública també es la vaga de l'Ensenyament
En el marc de les mobilitza-

cions impulsades, entre altres,
per l'STE-PV contra uns pressu-
postos restrictius, i pel dret efec-
tiu a la negociació col·lectiva, tal i
com es va acordar en el Consell
Nacional al voltant d'una Cam-
panya sobre els pressupostos, el
passat dia 26 de novembre va
tindré lloc la primera jornada de
vaga en l'àmbit de tota la funció
pública valenciana. La valoració
que fem des del Secretaiiat
Nacional és positiva, malgrat la
resposta irregular i desigual
segons zones geogràfiques i sub-
sectors de l'Administració. També
es veritat que des del nostre posi-
cionament hem patit sectarismes
absorBents per part dels de sem-
pre; però això no ha de servir
d'excusa ni de coartada per a rati-
ficar la nostra legítima postura
front a l'agressió que suposen
tant les mesures restrictives com
la impossibilitat de negociació de
les nostres condicions de treball.

Les causes que motivaren la
vaga del 26 estan presents:

L'Administració manté les
scues postures i no podem callar-
nos front a la posició del Govern,
que vol resoldre la crisi a base
que la paguem els treballadors i
treballadores; l'estratègia passa
en primer lloc atacant el personal
de la Funció Pública i, posterior-
ment afectarà a tota la societat:
això és el que implica la congela-
ció salarial, la negativa a complir
la clàusula de revisió salarial -
que implica la negació al dret
efectiu de la negociació col·lecti-
va- i una política pressupostària
restrictiva contra els serveis
públics -que afecta, a més a més
de les restriccions en l'Oferta
d'Ocupació Pública, en la baixa
qualitat dels serveis.

fet alguna cosa més que
el marc unitari? Nosaltres, com a
sindicat majoritari a l'ensenya-
ment, ens hem entrevistat amb
tots els Grups Parlamentaris,
amb l'objectiu de presentar les
nostres esmenes al projecte de
pressupostos que ha presentat el
Consell de la Generalitat Valen-
ciana a les Corts.

Efectivament, junt a les peti-
cions econòmiques relacionades
amb els aspectes salarials , l'STE-
PV vol avançar també en l'altra
reivindicació subscrita per totes

les organitzacions sindicals: la
millora dels serveis públics. A
continuació referim, en síntesi,
les peticions que hem fet al
PSOE, EU, UV i PP i que pensem
proposar a totes les organitza-
cions sindicals per a què també
les subscribisquen i puguen ser
presentades abans de l'aprovació
dels Pressupostos de la Generali-
tat Valenciana:

1.- Ca) augmentar les dota-
cions d'educació, ja que l'incre-
ment pressupostat respon sobre-
tot al compromís anterior adqui-
rit dels sexennis i del creixement
del professorat (1.105) per aug-
ment vegetatiu de la població en
secundària, a més a més de la
inflació prevista.

2.- Es fonamental l'acompli-

ment de l'addicional cinquena de
la LOGSE, en el sentit de possibi-
litar al professorat interí l'accés a
la funció pública, sense marginar
el professorat tècnic de formació
professional, la qual cosa implica
dotacions adequades en l'Oferta
d'Ocupació Pública.

3.- La partida pressupostària
per a Formació i Perfeccionament
del Professorat cal incrementar-
la, ja que la que figura, 0.97,
implica una disminució real res-
pecte a la del 92, el que entra en
contradicció amb l'objectiu bàsic
de la creació d'un Pla General de
la Formació del Professorat al
País Valencià.

4.- Es demana el manteni-
ment, si més no, dels 260 milions
per a l'Educació Infantil i, per
supost, dels 70.000.000 que han
desaparegut per al Patronat

d'Escoles Infantils de la Ciutat de
València.

5.- Es reclama les dotacions
necessàries per a l'EPA.

6.- Més que siga a través del
Projecte no de Llei, cal que
s'introduesca l'ampliació pressu-
postària per a cobrir adequada-
ment les substitucions de Primà-
ria i de Secundària .

7.- No pot donar-se l'amortitza-
ció de les 94 places de personal
subaltern i un bon nombre de
personal laboral (EE II, Educació
Especial, altres administra-
cions...), ja que el personal inclòs
en aquestes places a amortitzar
són absolutament necessaris als
centres.

8.- A pesar de les dificultats
per a resoldre ara el tema, cal
cercar el mecanisme que possibi-
lito la desaparició de les afins als

EE MM; les quantitats necessà-
ries no són altes -al voltant del
cost de 100 llocs de treball- i
tenen una notable repercussió en
la qualitat.

9.- Les Corts Valencianes van
aprovar la reducció progressiva
de les ràtios; qualsevol disminu-
ció dels 40 alumnes per aula
implica un posicionament clar del
Parlament Valencià; aquesta dis-
minució progressiva ha d'estar
acompanyada de la partida pres-
supostària adequada.

10.- La definitiva classificació
en Instituts de BUP o de FP de
les Seccions i Extensions d'EE
MM no suposa dotacions altes,
només que per als equips direc-
tius escaients, i són demanades
amb urgència pels implicats.

11.- Habilitació dels crèdits
necessaris per a la infrastructura
i estat de conservació dels centres
(sobretot alguns d'EE MM, en
situació insostenible), així com
per a les construccions necessà-
ries.

12.- Es demanà claredat per
conèixer la destinació dels fons de
la Comunitat Econòmica Europea
per a la Formació Professional.
La programació" del?
mòduls/cicles formatius exigeix-
les corresponents dotacions.

13.- Demanem el mínim de
n,l% del PIB per a la Universi:'
tat, especialment per 'à' dotacions1

en infrastructura i construcció
dels campus universitaris, i per a
frenar la massifïcació.

Sol.licitem el manteni-
ment de la partida que contempla
l'exempció de taxes università-
ries.

Tots aquest elements, junt a
l'augment salarial igual, si més
no, a l'IPC previst pel Govern, la
Clàusula de Revisió Salarial i
l 'acompliment de les mesures
positives contemplades en l'Acord
signat en la Funció Pública
Valenciana, constitueixen la pla-
taforma reivindicativa.

Per tot açò, continuem pensant
que cal mantenir la mobilització
amb més força i, per tant, convo-
quem una nova jornada de vaga
el dia 15 de desembre, amb els
mateixos objectius inicials els
quals van determinar, després
d'un procés assembleari, la convo-
catòria de vaga de l'STE-PV.

Secretariat Nacional, 1 de
desembre, 1992

POR UNA
ESCUELA
SOLIDARIA

Uno de los antiguos ideales
revolucionarios: eso de la "igual-
dad", eso de que nadie podrà ser
discriminado por razón de ètnia,
sexo, orientación sexual, por ser
pobre..., se està tambaleando.
Todas las proclamas de nuestra
sociedad hacen suyo este hermoso
valor. Nadie lo pone en tela de
juicio, y sin embargo el dia a dia
se alza en su contra: "dominicana
asesinada en Aravaca", "nina por-
tadora de SIDA no puede ir al
colegio", "arde Mancha Real", "los
vecinos se oponen al comedor de
indigentes", "a las chabolas de..",

•"al gueto de.."... Hasta los medios
de comunicación alimentan eso de
que no somos racistas, però el
lenguaje traiciona en ocasiones:
"travestí autor del asesinato x",
"gitano detenido por trafico de
droga"... Titulares que sin renie-
dio siemprc perjudican a los mis-
mos: los mas débiles.

Potenciar y extender el valor
de la solidaridad, especialmente
con los sectores mas necesitados
de nuestra sociedad: "pobres",
"inmigrantes del tercer mundo",
"emigrantes-charnegos", "cnfer-
mos del SIDA", "gitanos" y tantos
otros ha de ser razón de nucstras
escuelas; los responsables de la
política educativa comparten y
alientan este mensaje.

Però la rcal idad, muchas
veces, "traiciona" estos hermosos
propósitos. Y, que sarcasmo,
paràlelamente nuestras ciudades
van crenndo guetos-escuolas.
Disenan hermosas políticas de
integración que no acaban de cre-
erse del todo ya que las quieren
gratis. jMal remedio aquella inte-
gración basada en los "ajustes
económicos"! Política educativa
barata que no se acompana con
medidas para el desarrollo inte-

gral. Política con doble lenguaje
que aún sigue sin atender las
deficiencias ambientales, las
necesidades de las escuelas de
nuestros barrios y suburbios y de
los pequenos núclcos rurales.
Política basada, aun reconociendo
los indudables avances, en eso de
que "hay que rentabilizar nues-
tros escasos medios". Solo hay
que dar un repaso a los presu-
puestos y comprobar què quiere
decir "optimizar los recursos".

Però que a los satisfechos se
les ve el plumero es cosa sabida.
Siempre ha sido así. Mas duelen
los olvidos entre hcrmanos. Con
demasiada frecuencia olvidamos
que fuimos emigrantes, o que
tenemos un humilde origen, o que
luchamos con fuerza por un futu-
ro mejor y mas nuestro. Olvida-
mos, cuando no rcncgamos clara-
mente, nuestro propio pasado.
Entonces es fàcil encauzar nues-

tras propias insatisfacciones para
que condenemos a cse ser huma-
no mas dèbil que fuimos antano.

Es por ello tan necesario, en
època de crisis mas que nunca,
poner a trabajar nuestras escue-
las e institutos y dotarlos de mas
y mejores recursos.

Nos entr is tece observar la
reducción de los Fondos de Ayuda
al Desarrollo, de la congelación de
los presupuestos sociales y educa-
tivos, de la sanidad, de los servi-
cios sociales.

Trabajar por aumentar las
dotaciones de nucstras ciudades y
pueblos, del mas grande al mas
pequeno, por la mejora y exten-
sión de los servicios públicos, es
la tarea de todos los sectores pro-
gresistas. Hay que trabajar por
recuperar nuestras democracias
aún de barro, por recuperar con
los hechos esc viejo ideal de la
igualdad, de la solidaridad.
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OPOSICIONES DEL 91
La sala 3'! del Tribunal

SUPREMO, en fecha 23 cle
noviembre de 1992, ha comunica-
do a nuestro Servicio Jurídico
que la Procuradora que represen-
ta a los recurrcntes del Concurso-
Oposición del 91 ha sol ic i tado
ante el Tribunal quo :

l.-Declare la inadmisibilidad
del recurso de apelación, presen-
tado por la Generalitat Valencia-
na y los servicios jurídicos del
STE-PV y otros, por concurrir la
excepción prevista en el articulo
94.1 a) y no darse el supuesto
previsto en el articulo 94.2 b) de
la Ley de esta Jurisdicción.

2,-Subsidiariamente, y en el
caso de admitirse la apelación: a)
Rechace los documentes aporta-
dos por la Administración deman-
dada y no adniita el recibimiento
del pleito a prueba, por no concu-
rrir en las circunstancias del arti-
culo 100.1 de la Ley de esta Juris-
dicción.

b) Confirme la sentencia y el
Auto de Aclaración apelados.

3.-Condene a costas a la Admi-
nistración demandada.

Se pretende por parte de los
que se llaman a sí mismos "oposi-
tores libres" que el Tribunal
Supremo se dcclare "incompeten-
te" ante el recurso de apelación
presentado tanto por la Adminis-
t ración Valenc iana como por
nuestros servicios jurídicos.

El Servicio Jurídico del STE-
PV presento, con fecha 26 de
noviembre, ante la sala tercera de
este tribunal, las.correspondien-
tes alegaciones pidiendo que se
resuelva negativamente respecto
del escrito presentado por la par-
te apelada y que dicte sentencia
de acuerdo con el escrito presen-
tado on fecha 30-03-92, que pcdía
por una parte la nulidad de las
actuaciones del Tribunal Supe-
rior de Justícia de la Comunidad

Valenciana y de otra la revoca-
ción de la sentencia,

Para acabar queremos hacer
varias consideraciones sobre la
situación actual del proceso Jurí-
dico:

1.-E1 recurso presentado ahora
por "algunos opositores libres"
pretende impedir y retrasar la
decisión del Tribunal Supremo y
que pueda dictar sentencia en la
misma línea que lo hizo respecto
a la que provenia del Tribunal
Superior de Justícia de Andalu-
cía. De esta forma ponen trabas
formales para evitar que el Alto
Tribunal entre a conocer a fondo
el asunto debati do.

2.-Hay antecedentes jurispru-
denciales (scntencias del Supre-
mo de 23 de mayo del 85, de 2 de
febrero del 84...) que declaran que
el articulo 94.1 de la ley de Juris-
dicción no es aplicable al presento
procedimiento de protección juris-
diccional de los derechos funda-
mentales.

3.-El recurso que ahora se pre-
senta no entra a rebatir ni los
fundamentos làcticos y jurídicos
ni los argumentes esgrimides por
nuestro recurso de apelación al
Tribunal Supremo, ya que care-
cen de estos para poder contra-
rrestar las alegaciones Ibrmula-
das por nuestra representación, y
por este único motivo se han
limitado a tratar de impugnar el
recurso de apelación de la Admi-
nistración demandada.

En los próximos días enviare-
mos la documentación a las per-
sonas que formalizaron en su
momento el recurso Jurídico.

PROFESORADO INTERINO;

PRIMERO MADRID, AHORA ANDALUCIA
Mas de mil interinos e interi-

nas que trabajaron el curso pasa-
do estan ahora sin trabajo como
consecuencia de los rccortrs pre-
supuestarios reali/ados este cur-
so por el Gobierno andaluz en
Educación (recorte del cupó de
sustituciones, reducción en la
plantilla y supresión de un gran
número de unidades).

Al mismo tiempo, la Junta de
Andalucía ha dado por finali/.ado
el Acuerdo de estabilidad. Por
ello, la situación actual en rela-
ción a la continuídad en el trabujo
està en i'unción de las necesida-
des establecidas por la Junta. De
esta manera nndie tendra estabi-
l idad; en el mcjor de los casos,
trabajo en prccario.

Y EN EL PAÍS
VALENCIANO, £QUE?

Kn e l a n t e r i o r A l l - i - O l i ya
comentàbamos que las condicio-
nes de trabajo ompeoran . La
Administración, unilateralrnente,
està haciendo retroceder las con-
diciones de Irabujo ganadas tras
muchos anos de lucha. Los úl t i -
mos contratos realizados este mes
se estan haciendo basta el dia 23
de diciembre, aunque la baja duré
mas tiempo. No sabemos si el 7
de enero los volveràn a conlratar,
ni, caso que los contraten, si vol-
verían al mismo puesto.

Cuando dicen los responsables
de la Conselleria que no tienen
dinero, hay que preguntaries:

-^Cuàntas dotaciones se aho-
rraron durante los meses cle
junio, julio, agosto y septicmbre?

-El dinero correspondienlo a
este período, dos meses y rnedio,
como m i n i m o , sin c u b r i r las
vacantesten què se gasta?

-Los prirncros días de septiem-
brc no son cobrados por el profe-
sorado interino con estabil idad,
J.quién los cobra?

-La parte proporcional del
sueldo correspondiente a la
reducción de jornada de los fu-n-
cionarios, ^dónde està?

Podríamos pedir mucbas mas
explicaciones, como, por ejemplo,
si han cumplido el compromiso de
un 4,5('/i para sus t i tuc iones
(ac tua lmen tc està en un
2,89í').Dudamos que los màximos
responsables de la Administra-
ción educa t iva valenciana nos
den respuesta satisfactòria,
empezando por el propio Conse-
ller de Cultura i Educació.

Habrà que empezar a pensar si
lo que està pasando al profesora-
do interino no es mas que el prin-
cipio de lo que nos puede pasar a
U>do el funcionariado.

Nou Reglament Orgànic
dels Centres d'Educació
Secundària (continuació)

S'està negociant en el MEC el nou Reglament Orgànic dels
Instituts d'Educació Secundària. En el número 83 d'All i Oli
(novembre) ja feien referència, des d'una vessant descriptiva,
del document presentat per l'Administració. Ara volem expo-
sar una primera reflexió, a partir de la realització durant el
mes de novembre d'unes Jornades específiques que va organit-
zar la Confederació d'STEs, i que deuran servir per a obrir el
debat. Un debat que és de tot el professorat i que l'STE-PV té
intenció de desenvolupar en els claustres. Volem denunciar
que aquesta negociació només es produirà a Madrid per molt
que demanem una autèntica negociació al País Valencià, com
bé ens demostra l'experiència en les negociacions dels Concur-
sos de Trasllats, l'accés a la condició de catedràtic, etc.

Aquest nou Reglament , que
serà d'aplicació immediata en
aquells instituts on s'impartes-
quen algunes de les etapes de
l'Ensenyament Secundari, pretén
ser un compendi de legislació dis-
persa. Però a més a més
s'inclouen aspectes negatius per
al professorat junt amb una jerar-
quització rampant.

1.- Equip Directiu
El director/a és elegit per 3

anys; per a l'elecció el Consell
Escolar valorarà els "mèrits" (cur-
sos per a càrrecs directius, infor-
me d'inspecció...). Els requisits
són: professorat definitiu amb 5
anys de docència i un any de per-
manència. No poden ser candi-
dats els qui compartesquen hora-
ri amb d'altre centre.

Si no hi ha candidats, el Direc-
tor Territorial nomenarà d'ofici a
un definitiu del centre o a un Pro-
fessor d'altre Institut en Comissió
de Serveis.

La figura del vice-dircctor/a
desapareix. Per a designar el Cap
d'Estudis i el Secretari és
necessària la majoria absoluta
del Consell Escolar; en una sego-
na volta, majoria simple; si no.hi
ha majoria, el Director Territorial
procedirà.

El Cap d'Estudis assumeix la
representació del Director/a en la
seua absència i amplia les seues
atribucions (Comissió de Coordi-
nació Pedagògica CCP, Activitats
de Perfeccionament del professo-
rat, organitzar proves d'accés als
ciclos formatius d'FP...).

La Secretària o Secretari assu-
meix les funcions tradicionals
d'aquesta figura.

L'absència o malaltia tant del
Cap d 'Estudis com del
Secretari/a, serà suplida pel pro-
fessor/n que designe el Director/a.
All í on existesca serà un dels
Caps d'Arca.

L'Administrador/a substituirà
el Secretari/a allà on el MEC ho
determine. Haurà d'haver supe-
rat uns cursos organitzats per
l 'Admin i s t r ac ió , i Ui provis ió
d'aquests llocs es farà per concurs
específic. Entre les seues com-
petències, a més de les del Secre-
tari/a, estan la Caporalia del per-
sonal docent pel que fa al regim
a d m i n i s t r a t i u . CONTROLAR
L'ASSISTÈNCIA AL TREBALL,
les relacions administratives amb
oi MEC i el règim disciplinari del
personal docent i no docent.

Les Caporalies d'Àrea es crea-
ran en instituts de gran tamany o
c o m p l e x i t a t . Dependran de la
Caporalia d'Estudis i seran les
corresponents a l'ESO, Batxille-
rats i Cicles Formatius (mòduls),
substi tuiran al Cap d'Estudis o
Secretari/a en cas d'absència o
malaltia; les seues competències
seran les que delegue en ells el
Cap d'Estudis. Formaran part de
l'equip directiu.

El Cap del Depar tament
d 'OIr ientació i el del Departa-

ment d'Activitats Complementà-
ries i Extraescolars s'incorpora-
ran a l'equip directiu de l'Institut.

Seran nomenats pel Director
Territorial a proposta del Cap
d'Estudis i designats pel Director,
por un període de tres anys, i han
de ser definitius en el centre.

2.- Departaments: DACE i DO.
El Departament d'Activitats

Complementàries i Extraescolars
(DACE) estarà integrat per un
Cap i per a cada activitat concre-
ta pel professorat i alumnat res-
ponsable d'aquesta. El Cap for-
marà part de la Comissió de
Coordinació Pedagògica. Assu-
meix funcions de la Vice-direcció
(viatges d'estudis, intercanvis,
activitats esportives, biblioteca,
etc.) i s 'incorporarà a l'Equip
Directiu.

El Departament d'Orientació
(DO) estarà composat per profes-
sorat del Cos de Professorat
d'Ensenyament Secundari, entre
els quals hi haurà almenys un de
psicologia i pedagogia, i professo-
rat del Cos de Professorat Tècnic
d'FP. On hi ha programa d'inte-
gració s'incorporarà al DO el pro-
fessorat que determine el MEC.
Les seues func ions són, entre
d'altres: coordinar l'orientació de
l ' a lumnat , col·laborar amb els
altres departaments en l'orienta-
ció de l'alumnat, col·laborar amb
els altres depar taments en la
detecció de problemes d'aprenen-
tatge i adaptacions curriculars,
assessorar a la CCP, etc. A més a
més el professorat d 'aquest
departament assumirà la docèn-
cia de grups d'alumnat.

3.- Departaments didàctics
Continuadors de seminaris i

depar taments són els òrgans
bàsics encarregats d'organitzar i
desenvolupar els ensenyaments
corresponents . EL NOMBRE
MÍNIM DE PROFESSORAT PER
A CONSTITUIR UN DEPARTA-
MENT SERÀ DE 3 (EXCEPTE
EL DO I EL DACE). En matèries
com francès, llatí, grec, educació
física, etc. no existiria, doncs,
depar tament q u e depenguera
deis instituts. Tampoc no existi-
ran departaments relacionats
amb els ensenyaments d'FP en
els instituts qu>3 no impartesquen
FP específica. Quan no hi haja
nombre do professorat suficient
EL PROFESSORAT S'INTEGRA-
RA EN EL D K P A K T A M E N T
QUE DIGA EL DIRECTOR/A.
Açò ens s e m b l a t o t a l m e n t
IMPRESENTABLE. El Cap del
Departament Didàctic serà desig-
nat pel Director/a i nomenat pel
Director Territorial per a 3 anys.
LA CAPORALIA DEL DEPAR-
TAMENT SERÀ OCUPADA PER
UN PROFESSOR/A AMB LA
CONDICIÓ DE CATEDRATIC/A;
quan hi ha més d'un catedràtic/a,
serà el cap aquell que designe el
director /a una vegada oït el

departament. Si no hi hagueren,
la caporalia serà exercida pel pro-
fessor/a que designe el director/a
oït el departament.

Per a l'STE-PV aquest punt és
insostenible. Suposa un agravi
comparatiu per a una gran part
del professorat. A més a més es
deixa a 3 'arbitr i del director/a
qüestions de la màxima
importància pedagògica. L'STE-
PV denuncia aquesta situació i
exigeix la modificació del requisit
d'un nombre mínim per a consti-
tuir Departament, així com l'eli-
minació de prioritat dels catedrà-
tics per a les Caporalies de
Departament. L'STE-PV exigeix
gestió. Pel que observem, aquest
REGLAMENT s'allunya cada
vegada més d'unes condicions
democràtiques als centres.

Són funcions del Cap del
Departament formar part de la
CCP i participar en l'elaboració
del Projecte Curricular d'Etapa.

Els Caps de Departament de
Coordinació de Cicles Formatius
(un per cada família professional
que s'impartesca a! centre) a més
a més coordinaran la programació
de Cicles Formatius, el seu accés,
etc.; teòricament, no es tanca la
possibilitat de Caporalia al Pro-
fessorat Tècnic d'FP, però en rea-
litat, com no han pogut accedir a
la Condició de Catedràtic/a, serà
pràcticament impossible l'exercici
d'aquesta funció. Hi haurà un
Cap per cadascuna de les Famí-
lies Professionals. En concret es
planteja la creació als instituts on
s'impartesca l'FP específica. En
aquests centres es constituiran
Departaments de Família Profes-
sional que agruparan el professo-
rat que impartesca FP específica
en cicles formatius d'una mateixa
família professional. No podran
ser constituïts aquests Departa-
ments on no s'impartesca l'FP
específica.

El Cap de Departament podrà
ser cessat pel Director Territorial
a instància del Director/a prèvia
PROPOSTA DE LA MAJORIA
DELS MEMBRES DEL DEPAR-
TAMENT.

4.- Consell Escolar
Es modifica la composició del

Consell Escolar: s 'unif iquen els
de diferent nombre de mòduls.
Estaran formats pel Director/a,
Cap d'Estudis, un Regidor/a, cinc
professors/es, dos pares o mares,
tres representants de l'alumnat,
un membre del pe r sona l no
docent, l'Administrador/a o Secre-
tari/a, amb veu però sense vot.
Seran electors tots els membres
del claustre, però elegible sols el
professorat def ini t iu al centre.

5.- Altres temes
Es crea la Comissió de Coordi-

nació Pedagògica (Director/a, Cap
d 'Estudis , Caps de Departa-
men t s ) , que té com a func ions
l'elaboració dol Projecte Curricu-
lar d'Etapa i la seua coherència
amb el Projecte Educatiu de l'ins-
t i tut i la Programació General
Anual, entre d'altres coses. Tam-
bé es desenvolupen les Programa-
cions Didàctiques i les competèn-
cies de les Juntes de delegats i
delegades de l'alumnat. També es
regulen les Tutories i les progra-
macions didàctiques dels Depar-
taments.
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Comença a desvetlar-se l'enigma

Projecte sobre: "£Què és la formació del professorat?"

cQuè passa amb l'homologació d'activitats de formació?
Ja s'ba cobrat el primer sexen-

ni {els qui l'han cobrat, clar!) i
com per arribar a aquest estadi
sols feia falta haver treballat un
mínim de 6 anys, siguent ara fun-
cionari de carrera docent, tothom
content. Però el professorat des
que es va signar l'acord sobre el
nou sistema retributiu continua
pensant si les activitats escolars,
extraescolars, "aescolars", de for-
mació, informació, etc., li "servei-
xen" per assolir el nou cobrament
extra.

Aquesta és una qüestió a la
qual ba de donar resposta la
comissió de seguiment de l'acord
(en la qual no està present l'STE-
PV). Ara per ara i perquè cadascú
i cadascuna puga anar fent-se els

seus càlculs i les seues càbales,
pareix ser que ja tenen definides
quines activitats "crediten". Pot
ser aquest no siga el document
final, però si més no, amb ell ja
ens podem anar fent una idea.

I ja està tot? A la vista d'açò no
es pot deixar de pensar en el "cafè
per tothom", però es tanca la pos-
sibilitat de demanar tallat, desca-
feïnat o infusió. No anem a entrar
a valorar si 1 crèdit per hora de
curs és molt o poc, o si s'hauria de
valorar més una Tesi doctoral o la
publicació d'un llibre. Però es fa
necessari algun comentari sobre
quina és la interpretació, al nos-
tre entendre, que fa aquesta
comissió de la formació del pro-
fessorat.

COMPTABILITZACIO DE L'OFERTA
DE FORMACIÓ DEL PROFESSORAT:

DE1 INICIO D'ACTIVITATS I CRÈDITS

Participació eh activitats de formació organitzades per la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, les Universitats o altres centres públics de
formació o altres institucions públiques o privades (sindicats, MRP,
ARP.. . )

-- Obtenció t i tulacions universitàries 100 crèdits
— Hores impartides de cursos 2 cr./l h.
— Assistència a cursos de més de 20 hores I cr . / l h.

Elaboració de projecle i materials per al desenvolupament curricular
— Auíorïa f ins 60 cr.

Realització de projectes o (rebalis d'investigació i innovació i
experimentació educativa

— Autoria fins 60 cr./any
— Execució f ins 20 cr./any

Participació jornades i congressos relacionals amb l'educació

— Ponència 10 cr.
—- Comunicació 5 cr.
— Assistència 10 cr.

Fesi doctoral 100 cr".

Publicacions i treballs relacionats amb l'educació:

— Llibres (amb dipòsit legal o ISBN) fins 60 cr.
— Materials didàctics (amb d. 1. o ISBN) f ins 40 cr.
— Articles en publicacions especialitzades f ins 20 cr.

Intercanvis d'alumnes i viatges educatius:'"

— Organització i realització d ' intercanvis 5 cr./dia
— Organització i realització viatges educatius 5 cr./dia

Organil/ació i direcció de grups de leatre, musicals, d'esporl eseolar:

— Organització i realització d'escoles de pares 25 cr . /any
— Organització Í funcionament mi t j ans de comunicació
escolar 25 cr . /any
— Organització de grups de teatre 25 cr./any
— Organització de grups de música 25 cr./any
— Organització de grups d'esporl escolar 25 cr./any
— Organització de grups medíambientals 25 cr./any
Organització de grups cul turals 25 cr./any

Organització í direcció d'activitats educatives de caràcter
cuiïjuntiiral emmarcades en el projecte curricular del centre 5 cr./any

Així es pot observar (observa-
ció preocupant per a nosaltres)
que sols consideren formació per-
manent a aquella que respon al
típic esquema "persona sabuda
que ofereix els seus coneixements
a una audiència passiva que ha
de rebre saber" (cursos). Açò es
pot veure clarament al no con-
templar-se els espais i temps que
tradicionalment molts col·lectius
de professorat han emprat per
reflexionar sobre l'educació des
del propi centre: on estan els
Seminaris Permanents de Tre-
ball? On està la formació en cen-
tres? On la potenciació del treball
cooperatiu?

Quant al treball dels MRPs,
lògic serà que siguen o l i s qui
demanen que les seues activitats
siguen o no homologades i per
tant computades per al cobra-
ment de sexennis, però molt pre-
tenciós ens pareix que siga aques-
ta comissió qui li marque ja
d'eixida quines han de ser les
activitats que si li van a reconèi-
xer públicament: sols els cursos
de més de 20 hores. L'STE-PV
sempre hem considerat que els
MRPs fan moltes més tasques de
renovació pedagògica que els sim-
ples cursos de reciclatge i curiosa-
ment, almenys per a nosaltres,
molt més engrescadores i trasccn-
dents per a l 'educació que
aquells. Per tant, no estaria de
més que totes les seues activitats,
TOTES, tingueren el reconeixe-
ment que mereixen.

I si entrem en eixos apartats
que van a permetre a qualsevol
assolir els crèdits necessaris per
accedir a l'cstadi-scxcnni següent
sense cap necessitat de passar
per activitats de formació-infor-
mació-reciclatge, ens assalten
alguns dubtes: per què no compu-
ta també un grup de dansa?, o
d'astrologia? (per posar dos exem-
ples) . Per què se li dóna niés
importància a una visita a l'Aqua
Park de Cullera que a la partici-
pació en un Consell Escolar de
Centre o Municipal? I posats a
organitzar, per què no es reconeix
també l'organització dels centres i
es prima els càrrecs directius?

Es evident que no és això el
que els sectors progressistes de
l 'ensenyament estem esperant
quan aquesta comissió interpre-
tadora d'uns acords intenta plas-
mar en la realitat el que diu la
LOGSE sobre que tot el professo-
rat té dret i deure a la formació
permanent, perquè sota la nostra
òptica ia FORMACIÓ PERMA-
NENT és molt més (i en alguns
aspectes molt menys) del que ara
ens volen fer creure.

Ara fa poc més d'un any els
MRPs de Catalunya varen fer
públic el document "100 MESU-
RES PER MILLORAR L'ESCO-
LA PUBLICA", del qual es va fer
ressò la Federació de MRPs del
País Valencià, donant-li difusió i
obrint debats sobre ell en les
proppassades Escoles d'Estiu.
També en actes específics de pre-
sentació i debat a Castelló i Oli-
va. De totes les reflexions i apor-
tacions arreplegades en aquest
temps, els MRPs de Catalunya
han elaborat el projecte "100
MESURES PER MILLORAR
L'ENSENYAMENT".

Aquest projecte, segons els
seus responsables, respon a una
triple intencionalitat:

En primer lloc, atendre la
necessitat d'un Projecte global
d'avanç i millora del Sistema
Educatiu, que tinga en compte
tots els sectors i nivells possibles
d'actuació.

En segon lloc, la voluntat de
construir un Projecte col·lectiu
que permeta identificar, cohesio-
nar i potenciar les diverses expe-
riències de millora educativa, que
sovint es troben aïllades.

I finalment, l'ajust de les línies
de treball dels MRPs al paper que
volen jugar en la transformació
qualitativa de l'escola.

Es planteja també la
importància d'aplicar nous mèto-

CENT MESURES PER MILLORAR
L'ESCOLA PÚBLICA

des; fugir del corporativisme per
plantejar solucions consensuades;
impulsar projectes, crear xarxes
de relació que faciliten el con-
trast; posar en disscusió els pro-
pis plantejaments com a base per
poder buscar solucions col·lectiva-
ment, que passen necessàriament
per tenir en compte la pluralitat
de posicions i punts de vista.

És, en definitiva, un projecte
que animem a conèixer i partici-
par d'ell, tant a tot cl professorat
com a totes les persones interes-
sades en la millora qualitativa de
l'ensenyament

ELX: l'Institut de l'Assumpció. Un nou

Enguany l'inici de curs a l'Ins-
titut de Batxillerat de l'Assump-
ció d'Elx ha estat marcat per una
forta discussió sobre els "drets
lingüístics" individuals. Malaura-
dament, l'actitud intransigent de
les persones que volen tindré el
castellà com a llengua vehicular
ha enterbolit l'ambient. Si els
drets lingüístics individuals s'han
de respectar, entenem que s'hau-
ran de respectar tant per a qui
opte pel castellà com per a qui
opte pel valencià, cas contrari
seria, és, fer un debat falaç i
envcrinador. O és que hi ha un
"dret" que té més dret?

En començar el curs la direcció
del centre va fer tot allò que es
marcava a l'Ordre d'Inici de Curs
per a adjudicar els grups al pro-
fessorat i per a informar en quina
llengua farien les seues classes.

En un grup de COU sorgiren
dificultats per part de 25 alumnes
d'una classe de 40. En aquesta
classe els materials de treball són
en castellà, l'alumnat s'expressa
en la scua llengua habitual -cas-
tellà o valencià-, i la professora
també. Vet ací el problema: la
professora parla en valencià. En
aquestes condicions, absoluta-
ment precàries per al valencià,
pares i mares d'un grup d'alum-
nes d'aquesta classe i TAPA del
centre exigeixen els "drets" de
l'alumnat que vol rebre les clas-
ses en caste l là . El grup que
encapçala la protesta obvia diver-
ses coses: el dret a rebre les clas-
ses en valencià de la resta del
grup, cl dret de la professora a
cxpressar-sc en valencià, i a rnés
a més d'obviar-ho, no fa qüestió
del fet que l'alumnat de la línia
GÍ\ valencià del centre no està
rebent totes les classes en aques-
ta llengua, tal com marca la llei.
A més a més empren com a argu-
ment el fet que l ' a lumnat no

entén el valencià, l'empren i es
queden tan tranquils. Obliden
que aquest alumnat de COU té
aprovada l'assignatura de valen-
cià en EGB i en BUP amb una
nota mitja de sis o superior a sis,
tal com s'explicu en l'informe del
departament de valencià del cen-
tre, i que per tant, acadèmica-
ment, la seua competència en
valencià és indiscutible.

La nostres opinió
Tot i que es tracta del

"problema lingüístic" que deter-
minats sectors socials continuen
"perpetrant" sempre que troben
l'ocasió, la qüestió plantejada en
aquest grup de COU no és més
que una contradicció acadèmica:
si l ' a lumnat és competent en
valencià, res, absolutament res,
des d'un punt de vista acAdèmi-
ca, s'oposa a l'activitat docent en
valencià. Si l'alumnat no és com-
petent -atesa la seua pròpia argu-
mentació- l'autoritat acadèmica
és la responsable de revisar-ho i
actuar conseqüentment.(Pot ser
alumne de COU qui té assignatu-
res de l'EGB suspeses?)

De no ser una qüestió
acadèmica, podria ser un proble-
ma d'organització interna del cen-

;.tre. Però tampoc no ho és, perquè
l'aplicació normativa que s'ha fet
de l'Ordre d'Inici de Curs ha estat
impecable.

Per tant , mentre no es
resol la contradicció acadèmica,
hem de pensar que el problema,
com dèiem al principi, és la into-
lerància d'un grup reduït de per-
sones, que, segurament, conti-
nuen pensant que les Lleis valen-
cianes no estan fetes per a ells.
Però potser també és el problema
d'una administració que no aplica
la Llei amb igualtat per a tothom.
Per nosaltres, que s'aplique la
Llei.
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IX CONVENI: ES CONFIRMEN ELS MALS PRONÒSTICS Educaeió

Especial:

p Signat el

I VI Conveni
P3 Col·lectiu

Quan les coses es fan de pressa
i malament no poden eixir bé. Tal
com vàrem avançar en l'últim All-
i-Oli, la possibilitat que el Minis-
teri de Treball no acceptarà el
Conveni es confirma i és més que
probable que quan us arribe
aquest All-i-Oli el Conveni ja esti-
ga impugnat en l 'Audiència
Nacional. Impugnació que no es
resoldrà fins d'ací a tres o quatre
mesos.

Respecte el cobrament dels
endarreriments, el grup parla-
mentari socialista del Senat ha
presentat una esmena als Pressu-
postos Generals de l'Estat —
esmena que a nosaltres ens pro-
dueix moltes incògnites, sindicals
i jurídiques— que pareix ser pos-
sibilitarà cl lliurament de les par-
tides pressupostàries escaients en
un parell de mesos.

Ací, al País Valencià, la qües-

tió és mos boirosa, ja que fins ara
no s'ha convocat la Mesa sindica!
que hem demanat tots els Sindi-
cats per parlar d'aquest tema.Per
tal de defensar el caràcter d'eficà-
cia general del Conveni i pel
pagament dels endarrer iments
tots els Sindicats hem proposat
mesures de pressió que consistei-
xen en:

" Dia 10 de desembre: concen-
tracions davant totes les seus de
la CECE en protesta per la seua
actitud.

• Dia 17 de desembre: possible
jornada de vaga si e) MEC, i la
Consel ler ia d'Educació ací, no
accedeixen a la negociació de
l'analogia retributiva i del lliura-
ment dels enda r r e r imen t s .
Aquesta vaga es decidiria en prò-
ximes assemblees.

• Cartes dels delegats i comi-
tès d'empresa als empresaris de
CECE.

Módulos económicos de distribución de fondos públlcos para
sostenimíento de centros concertades

Kttucución General Bàsica / Primària
Salarios de personal doccnlc, inchiidas cargas soeiales:
Del f de enero al 31 de agosio de 1993 3.072.895
.Del I de ficpticmbre al 31 de dic iembre de 1993.. . . . 3.186.954

Otros gastes (media) 688.734
Ciastos variables 450.223

hnpqrte total anual:
Del 1 de enero al 31 de agosto de 1993 4.211.852
Del I de septiembre a! 31 de diciembre de 1993 4.325.911

Kducación Especial (Nivcles obliga! ori os y graluitos):

I. Küiieactón Bàsica / Primària:

Salarios de personal doccnte, inc luidas cargas soeiales:
Del I de enero al 31 de agosto de 1993 3.072.895
Del I de septiembre al 31 de diciembre de 1993 3.186.954
Olros gastos (media) 734.649
Gaslos variables 450.223

Suma eoneeptos generales:
Del I de enero al 31 de agosto de 1993- 4.257.767
Del I d e s e p l i e m b r e a l 31 de diciembre de 1993 4.371.826

Personal complementa riu (Logopedas, Kisioltrapeulns > Cui-
dadores), scgiín dcficiencias:
(Desde ei I de enero hasla el 31 de diciembre de 1993)

l'skiuicos 1.578.866
Motórieos 2.812.879
Aul í s las o problemas graves de-personalidad 982.943
Audilivos 1.170.451
Pluridefieientes 1.972.289

I I . Formación Profesional «Aprendi/aje de Tareas»:
Salarios de personal docente, inckiidas cargas soeiales:
Del I de enero al 31 de agosto de 1993 6.289.616
Del I de septiembre al 31 de diciembre de 1993 6.582.382

Olros gastos (media) 1.046.604
Cï-ts ios variables:
Del 1 de enero al 31 de agosto de 1993 574.696
Del I de septiembre a! 31 de diciembre de 1993 590.728

Suma eoneeptos generales:
Del 1 de enero al 31 de agosio de 1993 7.910.916
Del 1 de septiembre al 31 de dieicmbrc de 1993 8.219.714

Personal complementant) (I.ogopedas, l · isiolerapeulas > Cni-
dadores), según deficiencias:
(Desde el 1 de enero hasla el 31 de dic iembre de 1993)

l'siquieos 2 .110 .618
MolórÚMs 5.625.758
\Li i i s la ; o problemas graves de peisonalitl íul 1.574.192
Audi t ives . . . ' 1.273.962
Pluridelïciènies 2.933.459

I-'onnación Prot'esional tic Primer (Jrado:

Kamas Industrial y Agrària:

dasio.s de personal.docenle, incluidas cargas socíales:
Del ! de eneru al 30 de sepliembrc de 1993 5.428.685
Del I de octubre al 31 de diciembre de 1993 5.730,280

Oi ros gaslos (media) 981.191
Cias ios variables:
Del 1 de enero al 30 de sepl iembre de 1993 742.178
De! I de octubre a! 31 de d ic iembre de 1993 : 783.456
I m p o r l e lo ta l anua l :
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 7.152.054
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1993 7.494.927

Kama Servicios:

i - i a s ios de .personal docenle, incluidas cargas soeiales:
Del I de enero al 30 de septiembre de 1993 5.428.685
Del I de octubre al 31 de d ic iembre de 1993 5.730.280
Otros gaslos (media) 858.209
( i a M o s variables:
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 742.178
Del 1 de octubre al 31 de diciembre de 1993 ,. 783.456
I m p o r l e to ta ! anua l :
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 7.029.072
Del I de octubre al 31 de diciembre de 1993 7.371.945

l 'ormación Profesional de Secundo (irado:

Kamas Adininis lra l ívas j Delineación:

í iaslos de person.il docenle, i n c l u i d a s cargas soeiales:
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 5.086.074
Del I de octubre al 31 de diciembre de 1993 5.289.489
Olros gaslos (med ia ) . . 919.540
( ias ios variables:
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 759.383
Del 1 de octubre al 3 l,.de dic iembre de 1993 789.778
Impune to t a l anual :
Del 1 de enero al 30 de sepliembre de 1993 6.764.997
Del I de oc tubre al 31 de diciembre de 1993 6.998.807

Kestaiiles ramas:

( ias los de personal docenle, i nc lu idas cargas soeiales:
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 5.086.074
Del I de octubre al 3 1 de diciembre de 1993 5.289.489
Otros gaslos (media) 1.050.721
(iaslos variables:
Del I de enero al 30 de sepliembre de 1993 759.383
De! I de octubre ai 31 de diciembre de 1993 789.778
Impor l e t o t a l anua l :
Del I de enero al 30 de sepl iembre de 1993 6.896.178
Del I de oc tub re al 31 de diciembre de 1993 -.129.988

í'enlros de BachiHenilo Uni f i cado \ Polivalente, Curso do
Orienladón Universitària procedentes de í inlignas secciones
l'iliüics:

( Í U M O S de personal doceme, inc lu idas cargas soeiales:
Del I de enero al 30 de septiembre de 1993 4.764.255
Del I de octubre al 31 de d ic iembre de 1993 4.970.943
Otros gasios (media) 988.238
( i a s i o s \ariables:
Del 1 de enero al 30 de sepl iembre de 1993 934.447
Del I de octubre al 3 1 de dicicmbre de 1993 - 974.936
ímpor i e t o t a l a n u a l :
Dul I de enero al 30 de sepliembre de 1993 6.686.940
Del I de oc tub re al 3 1 de d ic iembre de 1993 6.934.117

El proppassat dia 4 de desem-
bre es va signar, per totes les
organitzacions que constituïen la
Mesa Negociadora, i es va regis-
trar en el Ministeri de Treball, el
VI Conveni per a Centres
d'Assistència, Atenció, Diagnòs-
tic, Rehabilitació i Promoció de
Minusvàlids (conegut normal-
ment com Conveni d'Educació
Especial).

Aquest ha estat un conveni
complicat de negociar, tant pel
seu contingut com pel fet que la
negociació es va iniciar amb posi-
cions molt enfrontades entre la
Patronal i CCOO. Aquest sindicat
havia impugnat l'annex III de
l'anterior conveni i tant Magis-
tratura de Treball com el Tribu-
nal Suprem havien donat la raó a
la Patronal. Tot açò va enfortir
les posicions de la Patronal en la
negociació, menLres que CCOO
mantenia el que havia perdut als
Tr ibunals com una postura
intransigent.

Després de molts problemes
s'ha signat un Conveni que si bé
no presenta grans millores, sí que
conté aspectes que podem valorar
com a positius: la formació per a
tots els treballadors i treballado-
res -docents i no docents- descon-
table del còmput anual de jorna-
da o els increments salarials per
al personal que no depèn dels
Pressupostos Generals.

Els aspectes més significatius
del Conveni signat són:

-Àmbit temporal : Dos anys
(1992 i 1993).

-Jornada: Per al personal
docent, 25 bores lectives i 5 com-
plementàries més una quota
d'hores. Per al personal no
docent, com estava.

- Formació: Personal docent de
Centres en Internat, dret a 35
hores de formació en el Centre o
fora d'ell, que es detrauran del
còmput anual. Personal docent de
Centres sense internat, dret a 43
hores de formació en cl Centre o
fora d'ell , que es detrauran del
còmput anual. Resta de personal,
dret a 32 hores de formació des-
comptables del còmput anual.

- Vacances: Docents, com esta-
va. No docents, 2 dies més de
vacances a l'any.

- Salaris: Increment del 8r/r,
tant per a l'any 92 com per al 93,
per a tots els treballadors que no
depenen dels pressupostos de
l'Administració. Per als que en
depenen , el que marquen els
Pressupostos cada any.

- Excedència forçosa: dret a 1
any, prorrogable a 2, per a forma-
ció, als 3 anys de permanència en
el Centre. Respecte el cobrament
dels endarreriments, en aquest
moment estem fent gestions
davant l'Administració Educativa
per a agilitzar el màxim possible
el lliurament de les partides pres-
supostàries.
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Comparació Pressupostos MEC-1992
i Generalitat Valenciana 1993

QUANTITATS PER A CONCERTS

MKC-1992

EGB, Pr i I£E 20.611.346
\-P 3 293.377
BUP 1.083.685

TOTA1 24988408

QUANTITATS PER

AJUDES F.E 11 190.000
AJUDES PATRO-
N A T E E I I V A -
I ÈNCIA 70.000
AJUDES A CEN-
T R E S C O N C E R -
TATS 102.000

La resla de conccples no varia o

i N C K K M K M
91 -92

10%
5%
5%

9%

A ALTRES C

EDUCATIUS

(JV-1993 l!M(

21.232.743 3
3.397.096 3
1 . 1 2 1 . 6 1 3 3

25.751.452 3

ONCEPTES

0% 100.000

0% 0

0*0 0

són de nova creació.

K KM K N'l
92 -y, i
'015%
'15%
'5%

'05 "'o

-47%

-100%

-100%

( ( J u a n t i l L i l s en milers de pessetes.)

Com podem comprovar, quan per
primera vegada el pressupost de la
(-ie-ntTuli ial Valenciana estableix les
u m m i i l a l s per als Conccn-, Educa-
t i u - . , no es podrà a r r i b a r a complir
allò previst en l 'Acord d'Analogia
K c t r i b u t i v a del 88 ni en !a revisió sig-
nada amb ei MEC al 91, doncs d'a-
ques ta Conselleria d'Educació hem
l ix'l molt bones paraules, però ara
no es ref lecteixen al pressupost quan
han d 'acomplir-Ics.

A niés d 'a ixò , a l g u n s apariats
Concrets demostren per on anirà ía
- o l u n t a l econòmica de la General i-
; a i V a I c n c i a n a r e s p e c t e a
f ensenyament concer ta t , amb la re-
ducció o e l iminac ió d'ajudes a le.s
Escoles I n f a n t i l s (amenaçades de
pmati i /aaó o desaparició per l 'A-
i u n t a m e n i de Valencià) i la desapa-
rició de la partida, que ja era prou
üienuda, per a l 'adequació dels cen-
i i 'es concertats als r e q u i s i t s de la
1 (XiSI- : .

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN PRIVADA PARA EL 93
NIVELES

EGB

FPI
TITULAR

FPI
AGREGADO

FPII
TITULAR

FPII
AGREGADO

BUP

SUELDO
DEL 92

2.324.281

2.542.631

2.292.532

2.571.193

2.357.045

2.632.520

SUELDO
DEL 93

2.349.026

2.766.425

2.491.615

2.769.089

2.468.848

2.759.167

ANALOGIA 93

24.745

221.794

199.083

190.896

190.896

126.647

ENERO/SEP.
SEP./DIC.

0
24.745

141.357

80.437
107.944
59.968
101.368
88.715
122.142
40.906
61.943
64.754

% SUBIDA 93

roe

8'72

8'60

7'89

8'00

4'SO

SUBIDA
LINEAL 93

24.745

221.794

199.083

190.896

190.896

126.647

ijLA ADMINISTRACIÓN NO CUMPLE LO QUE DICEÜ
SITUACIÓN DE ANALOGIA RETRIBUTWA SEGUN PRESUPUESTOS

GENERALES DEL ESTADO PARA 1993

1993

EGB

FP I TITULAE

FP I AGREGADO

FP II TITULAR

FP II AGREGADO
BUP

PUBLICA

2.537.778

2.998.766

2.703.786

2.998.766

2.703.786

2.998.766

PRIVADA

2.349.026

2.764.425

2.491.615

2.762.089

2.468.848

2.759.167

DIFERENCIA

188.752

234.341

312.171

236.677

334.938

239.599

%

92'56

92'18

92f15

9210

92

92

tíin cslar induido nada dol nuevo Sisiema Retributivo de la Pública (Sexenios)

SI ENCARA NO EN TENS, DEMANA

LOTERIA DE NADAL

Sorteig din 22 ei t; Dosombro 1992

EL ULTIMO AJUSTI DE
PLANTILLAS DE PERSONAL DE
LA GENERALITAT VALENCIANA

SASURA>

LA ORDEN
En la Ordcn del 25 de

septiembre de 1992, d(3 la Conse-
lleria d'Economia i Hisenda i de
la d 'Administració Públ ica , se
procedia a la .amort ización de
determinades puestos de trabajo
de la Generalitat Valenciana.
La Adrninistración justifica esta
decisión por "la necesidad de
reducir gastos de personal"; la
reducción afecta a 746 trabajado-
res y trahajadoras del conjunto de
la Administración Valenciana.

En el Articulo 3y de la
citada Orden se prevé la constilu-
ción en cada Conselleria de una
Comisión que tenga como objetivo
la "reordenación de las plantillas
que se derivan de la aplicación de
la mencionada Orden".

LOS ARGUMENTOS
El STE-PV no comparte

en absoluto la argumentación de
la administración, que deficnde la
amortización amparàndose en
que dichos puestos de trabajo son
vacantes que no estan ocupadas.
Hecho que la Administración ten-
dra que demostrar puesto que
mas de la mitad de estos puestos
de trabajo estaban cubiertas por
personal inlerino.

Tampoco comparte nues-
tro sindicato la ap l i cac ión que
sobre la pràctica tiene la política
de reducción de gastos de perso-
nal del Gobierno A u t ó n o m o ,
siguiendo las dïrectrices marca-
das por el del Estado.

LA APLICACIÓN EN
LA CONSELLERIA DE
EDUCACION

Pues b ien , la Comisión
de la Conse l le r ia de C u l t u r a ,
Educación y Ciència se reunió el
pasado dia 12 de nov iembre y
reconoció errores en la amortiza-
ción de los 153 puestos de traba-
jo, dcpendientes de esa Conselle-
ria, determinades por lu ürdcn.

Dado eí caràcter impres-
cindible de algunos de los puestos
cuya supresión llevaria consigo la
i m p o s i b i l i d n d de prestación del'
servicio publico, deja sin efecto la
Orden para una sèrie de puestos,
en total 81, a la ve/ que se ratif i-
ca en la amortización de los rc-s-
Lantes 72, cuyo contenido anal iza-
mos mas abajo.

Efcctivamcnte los "erro-
res" se pudieron subsanar por
pròpia decisión de la Administra-
ción. però, sin cluda, " inf luyemn"
l a m b i ó n las actuat1 Í on es de los

Sindicatos y el posicionamiento
de algunos colectivos.

El STE-PV, en c u a n L o
conoció la Orden y sus consecuen-
cias, se entrevisto con responsa-
bles del àrea de personal de la
Consel ler ia de Educación para
hablar del tema. También plante-
amos nuestra preocupación por
este asunto en las entrevistas
mantenidas con los grupos parla-
mentaries, para hablar de los pro-
supuestos de 1993 de la Generali-
tat Valenciana.

Contenido de la desa-
mortizaeión y amortización del 12
de noviembre que sustituye a la
Orden del 25 de septiembre

L a s H I
plazas que d e s a m o r t i z a r o n
corrcsponden a:

*37 do personal subalterno de
Inst i tutos de BUP o de FP de
EEMM.

10 de Educadores/as de EE
' 5 de Educadores/as de EI
; 5 de Limpiadores/as
; 2 de Ayudantes de Manteni-

mi n to
: 2 de Cocineros

1 de una ser iü de plazas:
Adjunto de T a l l e r , V i g i l a n t e ,
Maestro EL y el resto diferen-
tes plazas, como Asesor Jurídica,
Jefe

Secc. CEPS, Tócnico SPES,
etc.

Las 72
plazas que mantienen amortiza-
das corresponden a:

-22 al C.E. In tegradas de
Cheste (Ayudan te s comedor,
Lavandería, Auxiliar de Man-
tenimiento, ATS y Vigilante).

;:'16 de personal subaltereno de
Institutos de BUP o FP.

*24 de personal subalterno,
auxiliar administrativo y Limpia-
dora de los SS TT, de los cuales
Ifi son de Alicante, 5 de Valencià
y 3 de Castellón).

*E1 resto de plazas correspon-
den a .Ayudantes de Archivos y
Bibliotecas y a puestos de trabajo
de la pròpia Conselleria.

La Acción Sindical a par-
tir de hoy pasa por la comproba-
ción que el STE-PV està haciendo
de la situación de las 72 plazas;
en def in i t iva , conocer cuales son
necesarias e impresc ind ib les ,
para reclamar que se desamorti-
ccn.

No es positiva ni admisi-
ble la modificación de las relacio-
nes de puestos de trabajo de for-
ma u n i l a t e r a l por parte de la
Admin is t rac ión .
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Opinió
RENDIBILITZAR
LA UNIVERSITAT

La demanda de "rendibilitzar
les inversions a la Universitat"
feta recentment pel president de
la Generalitat, en Joan Lerma, al
rector de la Universitat de Valèn-
cia, en Ramon Lapiedra, és un
reflex de la crisi que arrossega la
institució al voltant de la qüestió:
^quina deu ser la funció primor-
dial de la Universitat? Aquest
debat, amb plena vigència als
Estats Units, començà a cuejar fa
uns anys al si de la Universitat
espanyola.

Fins ara l'objectiu de la Uni-
versitat era la millora de l'educa-
ció superior, i la prima addicional
a obtenir, la ciència que s'hi pro-
duïa. Hui, sembla ser que l'objec-
tiu primordial és produir ciència,
i l'educació és la prima a obtenir.
Aquest canvi de criteri, al meu
parer, és senzillament pervers.

Les nostres autoritats {políti-
ques i acadèmiques), no obstant,
han apostat —i amb forca— per
aquest canvi. La prova mes fefa-
ent del que diem són els comple-
ments de productivitat (popular-
ment gallifantes). El complement
de recerca ha estat concedit selec-
tivament, després d'una avalua-
ció realitzada per una sèrie de
comissions amb criteris mai fets
públics ni raonats, mentre que el
complement de docència ha estat
el "cafè para todos". Fins i tot, als
membres del CSIO, que no tenen
tasca docent, se'ls ha reconegut
aquest complementí?J.

El desencís entre el professorat
universitari és ben palès i, el que
es més greu, les conseqüències
clarament previsibles: la docència
passarà a ser una tasca domèsti-
ca (bruta, desagradable i no reco-
neguda), i l'estudiant —la nostra
raó de ser i estar allí—, un des-
torb a l'hora d'aconseguir el
f i nançamen t i el prestigi que
dóna la recerca.

^.On rau aquest canvi de crite-
ri? Pot ser que, a la íï de In histò-
ria, la gent se n'adone que el seu
benestar depèn del progrés de la
ciència i els avanços de la tecnolo-
gia: Fukuyama dixit. Aquesta
realitat —^assumida ja conscient-
ment?— provoca que la societat
constantment —i per supost, legí-
timament— desitge d'esbrinar i
de participar amb cl que fem a la
Universitat. La classe política i
les autoritats acadèmiques, com a

corrioles de trasmissió d'aquesta
demanda social, no dubten tam-
poc en traslladar-nos-la, sinó que
a més a més ens proposen com
l'àmbit i els impulsors adients
per resoldre aquesta demanda.
Sembla ser que la Universitat ha
de ser capaç de portar endavant
qualsevol tipus de tasca i assumir
qualsevol preocupació que puga
ser d'interès per a la ciutadania
en general. I no. Afortunada-
ment, alguna cosa tenim a dir,
però, al meu parer, no és, o no ha
de ser, aquesta la funció de la
Universitat.

Una perspectiva històrica i
una ullada al que està passant
als Estats Units ens pot ser útil.
Durant la segona guerra mun-
dial, la implicació de professors
universitaris en la investigació
armamentística va resultar
extraordinàriament brillant i
efectiva. Subsegüentment, la gue-
rra freda i la carrera espacial pro-
vocaren una gran expansió en
suport d'uiïa investigació bàsica.
Els científics a les universitats
van ser cridats a participar en
una mena de nova frontera cientí-
fica sense límits. Aleshores, les
universitats gaudiren d'una
expansió sense precedents.

Com a conseqüència d'aqueíl
"new deal" dels anys seixanta i la
posterior crisi econòmica dels
setanta, en aquests moments les
universitats estan sotmeses a
moltes demandes, pressionades
per una gran diversitat de tas-
ques i envoltades per unes expec-
tatives de gran confusió.

Derek Bok, en The Changing
University (A. S. Xinborg. Ed.
Kluwer Acadèmic Publishers),
se'n fa ressò: "Una de les coses
que més em preocupa és la persi-
tent tendència a emfastitzar mat-
xuconament la importància de la
relació existent entre universitats
i indústria per ser capdavanters
competit ivament. La validesa
d'aquesta relació no és gens clara.
Si les universitats són veritable-
ment la clau, per què nosaltres
vam créixer més ràpidament que
d'altres nacions durant les darre-
ries del segle XIX i primeries del
segle XX, quan les nostres uni-
versitats eren mediocres, i per
què estem perdent competitivitat
enfront d'altres nacions, ara que
les nostres universitats, i els des-
cobriments que se'n fan, són pio-

neres arreu del món?...La Univer-
sitat, com d'altres organismes, vol
sobretot sobreviure. La Universi-
tat s'ha adaptat per a sobreviure
fins tal punt que no està sempre
clar si l'ampli ventall d'activitats
en què moltes universitats estan
immerses en l'actualitat repre-
senten un compromís ideològic
profund amb la societat o simple-
ment és la manifestació de la
seua necessitat per sobreviure."

Cal, doncs, resituar-nos. Cal
un debat, el més ampli possible,
en participants i continguts, del
qual isquen criteris i mesures que
ens indiquen què podem fer, i fer-
ho bé, i que altres institucions no
poden fer, o fer-ho tan bé, i
romandre ferms en el nostre
objectiu fonamental, o estarem
perduts. Parlem-ne. Encetem el
debat.

Manolo Casanova Monroig
Delegat Sindical STE-PV Uni-

versitat de València

...Pastorets i pastoretes...

AFILIA'T
ompli la butlleta i envia-la a qualsevol seu

SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

ï U N I Ó COMARCAL: Dam afiliació

Cognoms: Nom

D.N.I N.R.P.

Ensenyament: Públic • " : Pr ivat :_ '

Sector: EGB , l ïUP i FP

Personal No Docent .-. Acadèmies ü

Situació: Propietat i_j I n t e r in i t a t LJ

Domicili par t icu lar :

Adreça.

Ensenyaments Especialitzats

Centre de t r eba l l

Cimal Cod; Poslal

Enti tat Bancària:

Li prcguc curso les f port unes ins t rucc ions per a que f ins nou avís i a pa r t i r de la d a t a signen degudes al meu compte les quan t i t a t s
que en concepie de q u o t a l l i u r e el S ÍNDIC U DF TREBALLADORS DE L'KNSKNVAMENT ULL PALS V A L E N C I À . )

Signatura

El Racó del PAS

EI procés de creació de la Uni-
versitat Jaume I (UJI) ha com-
portat una sèrie do t reba l l s i
esforços per part de l 'antiga
comunitat universitària castello-
nenca i per d'altra molta gent que
ens afegírem al projecte, que es
van superar patint certs riscs.

Amb tot, la creació de la nova
Universitat no deixà de ser, ni ha
deixat de ser-ho, una tasca
engrescadora i plena de futur.
Però, passats quasi dos anys des
de la promulgació de la seua Llei
de Creació, es fa necessària la
reflexió sindical.

La Universitat Jaume I, en la
seua naixença inajornable, heretà
les estructures sindicals de l'antic

EL SALARI DE LA POR
campus. I aquestes estructures
no han evolucionat al mateix rit-
me que la institució acadèmica.

Les primeres eleccions sindi-
cals a la Jaume I se celebraran la
pròxima primavera —si no passa
res—, tal i com s'ha acordat, des-
prés de dif íc i ls negociacions,
entre els quatre sindicats present
a la Jaume I. La situació actual
no es pot allargar durant molt de
temps; els treballadors i les tre-
balladores han de manifestar la
seua voluntat a través dels meca-
nismes democràtics. Calen les
eleccions i la renovació.

L'experiència d'aquests dos
anys ens ha demostrat que les

eleccions són l'únic camí envers la
plena democratització sindical i
laboral a la UJI. Durant el pri-
mer curs de func ionament
d'aquesta institució hem hagut
d'assistir al -per a nosaltres- ver-
gonyós espectacle de la manipula-
ció sindical com a mitjà d'assolir -
o com a mínim intentar-ho- pre-
bendes personals. Després de
l'anunci de la convocatòria d'elec-
cions, assistim a fa política del
salari de la por. Les espases
estan en alt i les amenaces en
veu baixa s'escampen entre els
treballadors i les treballadores
més desfavorits del Personal
d'Administració i Serveis.

Aquest joc brut, en el qual mai
entrarà l'STE-PV, a més a més
d'insolidari ens sembla una falta
total de respecte envers la digni-
tat de tots els treballadors i les
treballadores de la Universitat.
El Sindicat de Treballadors i Tre-
balladores de l'Ensenyament del
País Valencià vol estar present a
la Jaume I com una ven tada
d'aire fresc. Nosaltres no estem
ací per a treballar en benefici per-
sonal, ni en benefici de la nostra
afiliació, sinó en benefici de tot el
PAS i el PDI, independentment
de qualsevol opció personal. No
som una secta d'afiliats, ni uns
conspiradors del Movimiento.

Per això estem disposats a tre-
ballar per cada treballador i per
cada treballadora, lluitant perquè
desapareguen les injustícies labo-

rals -dissortadament ja se n'han
comès massa- que angoixen molts
membres de la plantilla laboral.
En la mesura en què dipositeu la
vostra confiança en nosaltres, la
nostra força serà la vostra per a
abolir les capelletes personals i la
política de la por. I som orgullo-
sos i conscients quan us diem que
no tenim por a l'enfrontament ni
a l'acomiadament. Què quedarà
de la nostra dignitat si esdevenim
conills porucs? Tots i totes teniu
la resposta i la força. Nosaltres
només aspirem a ser un instru-
ment de lluita pels vostres inte-
ressos com a treballadors i treba-
lladores.

TONI ALBALAT

Delegat Sindical STE-PV Univer-
sitat Castelló
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El passat mes de Juliol i en el marc ja habitual dels
Cursos d'Estiu que organitza la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, es va celebrar el Simposi sobre la
Reforma Educativa, estructurat en tres gran àrees:

-àrea 1: La Normalització Lingüística
-àrea 2: El Disseny Currícular
-àrea 3: Estructura i Recursos
A totes tres àrees l'STE-PV va intervindre en resposta

a ïa invitació feta per la comissió organitzadora. En les
àrees 1 i 2 va presentar sengles comunicacions, en l'àrea
3 vam participar com a ponents.

Independentment de la publicació de tot el contingut
del Simposi que la Conselleria ha de fer, nosaltres hem
volgut reproduir íntegrament les nostres intervencions,
per la seua actualitat i com a aportació permanent a la
reflexió i al debat.

ÀREA 1

Des de la planificació
a la normalització

Des de la seua fundació el nos-
tre sindicat ha estat compromès
amb la recuperació del valencià i
ha treballat per a que açò fóra
una realitat. Hem comparti t
aquest compromís amb una bona
part de la comunitat educativa,
en particular, i de la societat
valenciana, en general. Si fa deu
anys el nostre compromís
s'expressava amb la demanda de
"Valencià a l'escola", hora és de
renovar-la per "A l'escola, en
valencià". I no només a l'escola,
també a la societat.

En novembre de 1993, farà 10
anys de la promulgació de la Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià.
El curs 92-93 ha de servir per fer
una anàlisi del desplegament nor-
matiu i de l'aplicació de la LUEV,
tant pel que fa a l'ús social de la
llengua com a la introducció del
valencià a l'àmbit educatiu. Tots
els usuaris de la llengua hauríem
de participar-hi, tenint present
que tots els membres de la socie-
tat valenciana som, o hauríem de
ser, potencials usuaris de la llen-
gua que ens és pròpia: la catala-
na. La "vareta màgica" que pot
canviar la dinàmica lingüística de
la nostra societat està en mans de
totes les forces socials que la con-
formen. El fu tur és l 'ús i no
l'ensenyament.

Tanmateix, com a ensenyants,
som conscients d'allò que ens per-
toca. Entenem que a partir d'ara
l'àmbit educatiu serà l'àmbit de
la Reforma, que també serà la
nova estructura amb la qual es
definirà el paper del valencià a
l'ensenyament. Reforma i valen-
cià apareixen íntimament lligats.

DES DE LA PLANIFICACIÓ A
LA NORMALITZACIÓ.

Hem anomenat així la nostra
comunicació perquè per a nosal-
tres, com diu Rafael Ninyolcs, cal
destriar entre Planificació i Nor-
malització Lingüística. De qui és
responsabilitat la primera i qui fa
la segona. Si la Normali tzació
Lingüística és cosa de tots, com a
usuaris de la llengua que som, la
Planificació Lingüística pertany a
l'àrea de les decisions polítiques
del Govern.

En aquest punt hem de dir que
les actuacions que fins ara ha

portat endavant el Govern valen-
cià ens pareixen, en pr incipi ,
insuficients, en molts casos tími-
des i, des d'un primer moment,
confuses.

Tant pel seu contingut com pel
seu desplegament, la LUEV par-
ticipa de totes aquestes caracte-
rístiques i esdevé una llei que
regula certs usos del valencià
però no és una llei de normalitza-
ció lingüística.

Al costat de la bondat d'inten-
cions que la Llei manifesta,
exemples ben significatius del

, que diem són: la desproporció
entre la declaració del valencià
com a llengua pròpia "de la Gene-
ralitat i de la seua Administració
pública" i àdhuc com a llengua
oficial del País i la poca regulació
de les actuacions corresponents;
la inexistència d'una entitat, ins-
ti tució, organisme, que siga
l'encarregada de fixar la norma;
l'èmfasi que fa la Llei sobre un
sector determinat: l'ensenyament;
la Llei és un recull dels drets, lin-
güístics dels valencians valencia-
no-parlants, en tant que drets
individuals, i obvia el conflicte
lingüístic com a situació col.lecti-
va, per la qual cosa, en obviar el
problema, no entra a resoldre'l.

Cas a part és la contribució
que es fa al Secessionisme Lin-
güístic no només per no reconèi-
xer la unitat de la llengua i el seu
nom científic, el català, sinó tam-
bé per arribar a usar, i per tant
legitimar, l'expressió "llengua
valenciana" en el text de la Llei.

Malgrat tot, la Llei ha fet pos-
sible que el valencià com a assig-
natura entrarà de forma genera-
litzada a totes les escoles del País
Valencià i ha donat cobertura
legaï a la i n i c i a t i v a de pares,
mares i professorat per a esten-
dre el va lenc ià com a l l engua
vehicular de l'ensenyament.

Des de la nostra perspectiva,
aquest fet no respon a una Plani-
ficació elaborada i dirigida des de
l'Administració, l'actuació de la
qual s'ha caracteritzat per la
improvisació, el "deixar fer" o, en
el pitjor dels casos, entrebancar
la iniciativa de la comunitat edu-
cativa. Tanmateix, també é:~ cert,

i en som conscients, que la comu-
nitat educativa i, més encara, la
societat valenciana no compartei-
xen globalment els objectius de la
Normalització Lingüística i, fins i
tot, hi ha qui els rebutja oberta-
ment.

Es per això que la necessitat
de Planificació -responsabilitat
política- és complementària de la
voluntat normalitzadora de la
societat civil. Construir aquesta
voluntat és cosa de tots.

Pel que a l'ensenyament hem
d'exigir a l'Administració el des-
plegament màxim de les possibili-
tats d'actuació contingudes en la
LUEV, i l'adequació a la nova
situació educativa amb la Refor-
ma. I açò s'ha de fer mitjançant
una Planificació que comence
pels objectius, continuo per defi-
nir els models educatius adients i
explicito els recursos humans i
materials amb la seua correspo-
nent dotació pressupostària.

La Planificació que recla-
mem haurà d'atendre en l'àmbit
educatiu, entre d'altres actua-
cions, les següents: ensenyament
del valencià a les zones castella-
no-parlants amb un tractament
específic, expansió de l'ensenya-
ment en valencià en primària i
secundària als centres públics i
als centres privats, normativa
específica per a secundària, des-
plegament de l'aplicació a l'àmbit
universitari, suport per al profes-
sorat i els centres que fan enserir-
yament en valencià, desaparició
de tots els entrebancs legals a
una efectiva normalització del
valencià com -a llengua vehicular
de l'ensenyament, revisió i ava-
luació del pla de reciclatge per al
professorat, disseny d'un Pla de
Formació Específic pel que fa al
valencià i la seua didàctica...

La Reforma educativa en el
País Valencià ha de consolidar
definitivament la presència del

valencià com a llengua pròpia de
l'ensenyament al llarg de totes
les etapes i cicles educatius, obli-
gatoris i post-obligatoris, des de
l'escola infantil a la universitat.
Açò s'ha de fer de forma progres-
siva, amb ritmes i metodologies"
diferents per als diferents cicles i
les diferents realitats educatives.

Pel que fa a la incidència de la
LUEV en d'altres àmbits de la
societat valenciana, el resultat és
prou més decebedor. De fet, les
escasses iniciatives de "valencia-
nització" de la societat només s'ha
fet en àmbits pròxims a les insti-
tucions, sobretot a les de caire
cultural.

Els mitjans de comunicació, un
altre objectiu de la LUEV, merei-
xen un comentari a part. Malgrat
la creació de la RTW i les expec-
tatives favorables a l'ús del valen-
cià en aquest mitjà, els resultats
van en direcció contrària a la que
marca la pròpia Llei de creació.
La televisió valenciana ha mam-
prés una castellanització galo-

. pant i progressiva de la seua pro-
gramació, amb les conseqüències
que això comporta no només
sobre el públic, sinó també sobre
activitats econòmiques colaterals.
com ara cl doblatge, la publici-
tat..., er, definitiva, sobre el món
productiu que, així, es substrau
del procés de normalització. És
clar que la televisió valenciana
complirà el paper per al qual es
va crear si és una televisió ínte-
grament en valencià.

L'altra iniciativa institucional,
la creació de la qual provocà una
certa expectativa, va ser la crea-
ció d'una Direcció General de
Política Lingüística. Ara bé, ni el
lloc que-ocupa dins de l'estructu-
ra del Govern Valencià, com a
part de la Conselleria de Cultura,

és el més adequat per a una
Direcció General que ha de coor-
dinar tota l'activitat del Govern
en matèria de llengua ni el pres-
supost que gestiona pot atendre
els objectius que hauria d'acom-
plir.

No deixa de ser una paradoxa
que l'Administració encarregue
enquestes sobre ús del valencià,
el resultat de les quals assenyala
clarament expectatives favora-
bles a l'increment d'aquest, i al
mateix temps, que d'açò se'n deri-
ven actuacions com les que aca-
bem de descriure.

Però les actuacions es poden
modiíïcar, són millorables. Si els
valencians, com a col·lectivitat,
mantenim i augmentem les
expectatives d'ús de la nostra
llengua, el govern valencià haurà
de respondre a les nostres expec-
tatives. Expectatives que, però,
hem d'anar configurant des de la
societat civil.

Estem d'acord amb Pitarch i
Molla quan diuen que: "Tan
necessari és desplegar iniciatives
cíviques per a l'extensió social de
la nostra llengua, com l'articula-
ció d'una política lingüística pla-
nificada per part de les institu-
cions, que alhora han de ser un
dels seus principals dinamitza-
dors".

"El futur de la llengua passa
per la col·laboració de totes les
instàncies sociafs en un objectiu
comú: fer del valencià una llen-
gua moderna i vertebradora d'un
país modern". I nosaltres, com a
ensenyants que haurem de portar
endavant el repte de la Reforma,
que és un repte de modernització
del sistema educatiu, tenim un
paper destacat: el de fer dels nos-
tres alumnes usuaris del valen-
cià.



6/EL SUPLEMENT N.2 83

ÀREA 3

ESTRUCTURA I RECURSOS DEL SISTEMA EDUCATIU
"La modernització dels centres

educatius, incorporant els avanços
que es produeixen al seu entorn, la
consideració social de la importàn-
cia de la funció docent, la valoració
i atenció al seu compte, la partici-
pació activa de tots els subjectes de
la comunitat educativa, la relació
fructífera amb el seu medi natural
i comunitari, són, entre altres, ele-
ments que coadjuven a millorar la
qualitat de l'ensenyament."
(LOGSE. Preàmbul)

A.- RECURSOS MATERIALS

1.- SOBRE LA DISTRIBUCIÓ
TERRITORIAL O APORTACIONS
PER A LA CONFECCIÓ DEL
MAPA ESCOLAR .

Considerem necessària una re-
distribució del Territori que
possibilite l'organització del servei
públic educatiu amb la màxima
qualitat, dotada de recursos per-
sonals i econòmics suficients, capaç
d'una visió de les necessitats edu-
catives i pedagògiques globals del
territori i d'una gestió que permeta
coordinar tots els recursos educa-
tius, millorar els serveis i propiciar
la participació de la població.

En aquesta Ordenació Territo-
rial del Sistema Educatiu cal
contemplar la diversitat d'espais i
àmbits externs en el territori: ru-
ral, suburbial, urbà, i ordenar els
subsistemes educatius específics de
cadascun d'ells amb respostes con-
cretes a cada realitat diferenciada i
amb la participació de tota la Co-
munitat Educativa.

1.-En l'organització dels serveis
que precisa la comunitat s'ba de
partir dels nuclis naturals de po-
blació. Cada comunitat natural
haurà de comptar amb els serveis
bàsics degudament coordinats.

2.- Zona educativa.
Amb la finalitat de millorar la

qualitat dels serveis i possibilitar
així el desenvolupament del pro-
jecte comunitari, la comunitat es
pot organitzar en altres nuclis de
població atenent ala seua situació
geogràfica, econòmica, cultural...

Amb referència a l 'escola,
aquesta organització haurà du ga-
rantir l'ensenyament obligatori
amb la màxima qualitat possible
(educació infantil, primària i se-
cundària) per la zona, amb el mínim
de mobilitat de l'alumnat i l'ús
compartit de recursos, que perme-
ta tant una estructuració en un
centre escolar com un projecte
educatiu i un equip pedagògic, com
que cada escola integrada en la
zona conserve les seues caracte-
r í s t iques p ròp ies però ,
organitzativament i pedagògica,
estretament relacionada amb la
resta de les escoles.

En els llocs, comunitats o po-
blacions que no puguen
organitzar-se en zona educativa,
ha de garantir-se l'atenció educati-
va de qualitat en la seua comunitat.

La zona haurà de resoldre ne-
cessitats educatives de la seua
població, corn l'educació de persones
adultes o l'animació sociocultural,
les dificultats en l'aprenentatge, la
compensació de desigualtats.

1.1.- EL PAPER DE
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

El procés descentralitzador ha
d'avançar en el sentit d'apropar
l'Administració al ciutadà, no sola-
ment quant a competències, sinó
també quant a recursos.

Es necessari deixar clar que
tenir competències implica a qui
les té l'obligació d'exercir-les, per
garantir els drets dels ciutadans.

Considerem que aquests dos

principis són també compartits per
la pròpia Administració quan, al
Preàmbul de la LOGSE, es refereix
al paper que les Administracions
Locals haurien de jugar en el nou.
sitema educatiu: "[...] i atenent a
una concepció educativa més des-
centralitzada i més estretament
relacionada amb el seu entorn més
pròxim, les Administracions Locals
cobraran major rellevància."

Ara bé, escasses referències hi
trobem en l'articulat. I aqueixa
major rellevància del Preàmbul
resta restringida sols a recomana-
cions sobre activitats extraescolars
i poc més; Article 57 (Títol quart: de
la qualitat de l'ensenyament): "Les
Administracions Locals podran
col·laborar amb els centres educa-
tius per a impulsar les activitats
extraescolars i promoure la relació
entre la programació dels centres i
l'entorn sòcio-econòmic en què des-
envolupen la seua tasca"

Des de l'STE-PVconsiderem que
les competències i responsabilitats
locals haurien d'anar molt més
enllà, i en aquest sentit distingim
entre les competències que
l'Administració Local ha de tenir
per a garantir l'escolarització en els
nivells obligatoris i les que ha de
tenir per a garantir el dret a
l'educació. Entre les primeres han
de figurar el procés de pre-ins-
cripció, adjudicació de places
escolars i matriculació.

Quant a les segones, en funció
de determinades realitats, es podria
proposarel traspàs de'les següents:

a) Inteivenció de l'Administració
Local en la planificació educativa del
seu territori.

Aquesta intervenció es concreta
de diferents maneres. En el cas
dels n i v e l l s obligatoris, els
Ajuntaments han de poder
planificar, projectar i realitzar els
edificis necessaris amb la garantia
de què disposaran de les dotacions
de professorat i personal precisos i
la dotació, reposició i manteniment
de mobiliari i equips didàctics. Es
imprescindible considerar l'Escola
Infantil (O a 6 anys) i l'EPA amb la
resta de nivells obligatoris.

Aquesta intervenció ha de ser
compartida amb altres ajuntaments
-en el marc de l'Administració su-
pramunic ipa l més propera:
comarca, sector escolar...-, en el cas
de la secundària no obligatòria, amb
la garantia dels mínims establerts
per la llei.

b) Participació en els progra-
mes de formació.

Aquests programes han
d'implicar a tots els sectors de la
Comunitat Educativa. Pensem que
la incorporació dels pares i mares
és fonamenta! en el marc d'un pro-
jecte d'educació global.
L'Administració Local ha de poten-
ciar de manera pre fe ren t les
associacions i federacions de pares
i marcs que organitzen programes
de formació dirigits a aquest sector.
També ha de desenvolupar progra-
mes per el coneixement de l'entorn
i ha de participar en els programes
d'àmbit suprarnunicipal.

c) Participar en els recursos i
serveis de suport als centres edu-
catius.

Participació en la creació, do-
tació i gestió de Centrcsdc Recursos,
Equips Psicopedagògics, Centrts de
Professors, Gabinets d'Orientació...
I d'acord amb això han do poder
dotar-los de material i mitjans ne-
cessaris perquè puguen oferir de
forma efectiva el coneixement de
les singularitats pròpies del terri-
tori.

d) L'Administració Local i les
activitats educatives.

L'educació no acaba ni amb
l'horari lectiu ni en l'àmbit de les
instal·lacions escolars. La incorpo-
ració al sistema educatiu
d'activitats culturals, esportives,
artístiques i d'iniciació o coneixe-
ment professional poden i han de
ser realitzades aprofitant, si és
necessari, instal·lacions fora del
recinte escolar i de l'horari lectiu.
Aquesta competència l'han de tenir
els ajuntaments d'una manera re-
glada, amb els recursos necessaris
per a portar-la a terme. Així
s'implicarien altres departaments
municipals i s'optimitzarien les
instal·lacions escolars.

Aquest enriquiment de l'oferta
educativa de la localitat ha de for-
mar part d'un programa
d'actuacions dels diferents depar-
taments de l'Administració Local,
per a potenciar, en col·laboració amb
els moviments associatius locals,
una millor interacció entre la co-
munitat escolar i l'entorn urbanístic
i veïnal en el qual està inscrit el
centre.

Considerem d'especial impor-
tància educativa els mitjans de
comunicació (premsa, ràdio i TV).
Aquests serveis locals han d'estar
oberts a la comunitat educativa per
permetre la seua participació.

e) Els serveis de suport, com
menjadors, transport, sanitat esco-
lar i organització del temps lliure.

En molts casos, l'inici d'aquests
serveis, sobretot a les zones o grups
més desafavorits socialment, és in-
dispensable per a fbr possible el
desenvolupament del Projecte
Educat iu de Cent re ( P E C ) .
L'Administració Local ha de cobrir
aquests serveis i garantir que es
desenvolupen en condicions ade-
quades a l s diversos n i v e l l s
educatius.

1.2.- SOBRE EL PROJECTE
DE DISSENY DE CENTRES DE
LA CONSELLERIA DE CULTU-
RA. EDUCACIÓ I CIÈNCIA

En la introducció de l'esborrany

d'"Ordre de la Conselleria de Cul-
tura, Educació i Ciència per la qual
s'aprovaran els programes de ne-
cessitats per a la redacció de
projectes de construcció de centres
d'educació infantil, educació pri-
mària, educació infantil i primària,
educació secundària obligatòria i
educació secundària completa"
apareixen els preceptes legals a
tenir presents en les noves cons-
truccions escolars; són els següents:

"La Llei orgànica 1/1990,
d'ordenació general del sistema
educatiu, configura un nou model
d'ensenyaments que implica un
canvi en la concepció dels centres
docents en què s'impartiran els
ensenyaments que s'hi estableixen
i, per aquest motiu, la disposició
addicional setena preveu que les
administracions educatives tindran
competències per a fixar les condi-
cions de transformació que calguen,
per tal d'adequar els actuals centres
escolars ala nova xarxa de centres,
incloent-hi també les adaptacions
transi tòries pertinents per a
l'adaptació a les noves exigències
legals."

"El Reial Decret 1.004/91, de 1.4
dejuny (BOE de 27 dejuny), esta-
bleix els requisits mínims dels
centres que imparteixen ensenya-
ments en règim general de nivells
no universitaris, amb la finalitat
que aquests reunosquen les condi-
cions necessàries, englobant-hi les
referides a instal·lacions docents i
esportives, per a garantiria quali-
tat dels serveis educatius."

A partir d'aquests preceptes la
Conselleria elabora els possibles
dissenys de centres. Es a la vista
d'aquests dissenys on es defineix
l'estructuració per la qual opta
l'Administració Educativa Valen-
ciana en a l lò concernent a les
agrupacions de l 'alumnat. I/STE-
PV entén, i així ho reflexa al punt 1
d'aquesta ponència, que les agru-
pacions hauran de venir definides

per les necessitats pròpies de cada
zona educativa, i per tant conside-
ra escaient que s'oferten opcions
diferents per poder emprar aquella
que més s'adapto a l'espai.

No obstant això mantenim vi-
sions diferents (i per tant models
diferents) en les possibles agrupa-
cions ideals per les quals opta la
Conselleria.

ETAPA Q A fi ANYS.- Des de
l'STE-PV concebim la impartició
d'aquesta etapa en un únic Centre
educatiu, on pugnen coexistir amb
independència suficient els cicles O
a 3 i 3 a 6 anys. Els actuals Centres
d'EGB són poc adequats per a al-
bergar la nova Educació Infantil,
doncs no posseeixen les caracterís-
tiques especials que es requereixen
per als seus cicles. Les noves edifi-
cacions hauran de tenir en compte
eixes particularitats característi-
ques, tant de l'alumnat com del
nombre d'alumnes per aula.

ETAPA S A 16 ANYS.- Con-
tràriament a l'opció que pensa
adoptar l'Administració valenciana
(centres de primària i centres de
secundària), nosaltres creiem que
tota l'etapa K a 16 anys hauria
d'estar ubicada en un mateix Cen-
tre, si bé s'haurien d'establir espais
netament diferenciats per a la
Primària i Secundària Obligatòria.

Els actuals Centres d'EGB es
podrien adaptar a aquesta etapa.
En cap cas consideraríem accepta-
ble, ni Lan sols com a fórmula
transitòria, la divisió de la Secun-
dària Obligatòria en dos subcicles
separats en dos Centres distints.

1.2.1.- ALGUNES CONSIDE-
RACIONS AL PROJECTE
D'ORDRE

Com a principi general conside-
rem que un centre educatiu ha de
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tenir unes dimensions espacials
humanitzades. En aquest sentit,
un nombre excessiu d'alumnes difi-
culta enormement una autèntica
educació; per tant, haurien de con-
siderar-se:

-La possibilitat d'apropar a] màxim
possible el centre a l'alumne, sobretot
en els nivells corresponents a Infantil
i Primària

- El volum màxim dels edificis
haurà de respondre a l'estructura
planificada per nivells, reunint les
condicions necessàries per a evitar
la massiíicació i la interferència
dels diversos cicles.

Un punt important és tot el que
fa referència a l'organització dels
espais en els centres educatius.
Aquests han de permetre diverses
agrupacions de l'alumnat, des de
les de gran grup, fins els llocs que
afavoreixen la tranquil·litat i la
intimitat. Els espais han de reunir
condicions higièniques, estètiques
i infrastructurals que permetan una
educació de qualitat.

Per tant, considerem positiu que el
projecte d'ordre arreplegue explícita-
ment que: «els nous centres han de
complir la normativa vigent sobre su-
pressió de baireres arquitectòniques,
adaptació acústica, higiene, habitabi-
íitat i seguretat».

Tanmateix valorem positivament
que l'Administració Educativa tinga
prevists espais per a les Associacions
de Pares i Mares i les Associacions
Estudiantils. Aquest fet es pot inter-
pretar com un reconeixement a la
"Comunitat Escolar" i als seus repre-
sentants en la vida quotidiana dels
Centres, de la qual cosa ens congra-
tulem.

Per contra, lamentem que en la
futura Ordre no es tinguen previs-
tes d'altres necessitats del sistema
educatiu: centres per a l'Educació
de Persones Adultes, Centres de
Professors, de Recursos, etc.

Pel que fa a referències pun-
tuals del projecte d'Ordre, volem
incidir en els següents aspectes:

- Considerem que tots els centres
haurien de disposar de saló d'actes,
per ser aquest un espai on poder
realitzar activitats de gran grup,
que són les que li donen identitat
pròpia al centre i les que fan que tot
l'alumnat se senta partícep d'una
col.lectivitat major que la d'aula o
nivell. Considerem que pel seu
disseny i funcions per a les que
seran construïdes ni el menjador,
ni la sala d'usos múltiples hi poden
substituir el saló d'actes.

- L'espai físic destinat a menja-
dor i cuina s'hauria de contemplar
en tots els centres, ja que conside-
rem que és aquest un servei del
qual hauria de gaudir tot l'alumnat.
En tot cas, si en la planificació d'un
nou centre no es contempla ara
aquest servei, després tindrà difícil
solució la seua oferta, 'ja que
s'haurien d'habilitar espais que no
havien estat concebits per a tal
finalitat.

L'aula de música hauria d'estar
contemplada per a tots els centres i
no només per als de més de 8 uni-
tats, com es desprèn del projecte
d'Ordre, ja que amb la implantació
de la LOGSE l'oferta haurà de ser
generalitzada.

Si finalment Taula destinada a
aquesta finalitat en els centres de
menys de 8 unitats és la de usos
múltiples, aquesta s'haurà de dis-
senyar comptant amb aquesta
peculiaritat (insonorització, espais
per als instruments, etc.).

Per últim, remarcar que per a la
redacció dels projectes de construc-
ció de centres, en cada municipi o
localitat, el Consell Escolar Muni-
cipal ha de ser escoltat per a donar
compl iment a les competències que
la Llei 7/1988 li confereixen.

B. RECURSOS HUMANS

La Llei Orgànica d'Ordenació
General del Sistema Educatiu, en

l'article 58, títol quart: De la qua-
litat de l'ensenyament, diu el
següent al respecte:

1. «Els centres docents estaran
dotats dels recursos educatius hu-
mans i materials necessaris per a
garantir un ensenyament de quali-
tat.»

2. "Els centres públics disposa-
ran d'autonomia en la seua gestió
econòmica en els termes establerts
en les lleis."

3. "Les Administracions educa-
tives afavoriran l'exercici de la
funció directiva en els centres do-
cents mitjançant l'adopció de
mesures que milloren la prepara-
ciói l'actuació delsequips directius."

Per a un desenvolupament
adequat d'aquests tres punts
considerem que l'Administració
Educativa Valenciana hauria
d'incidir d'una manera especial en:

- Dotació suficient de personal
estable i adequat al Projecte
Educatiu del Centre.

- Recursos materials, tant
didàctics com d'estructura,
referents tant a la dotació com al
manteniment.

- Aplicació de ràtios òptimes.

- Una magnitud dels centres
que possibilite la coordinació real i
la comunicació.

- Persona] no docent suficient
d'acord amb el projecte educatiu.

- Recursos externs a l'abast del
centre.

- Formació Permanent del
professorat dintre d'horaris
laborals.

- Horaris i calendaris escolars
flexibles, per tal de poder adaptar-
se a les característiques tant
geogràfiques com socioculturals de
cada zona.

1.- Dotació suficient de personal
estable i adequat al Projecte
Educatiu de Centre.

Es fa necessari un canvi
estructural i funcional segons els
principis de democratització,
flexibili tat , territorialització i
compensació social que hauria de
tindré com a conseqüència:

a) Una normativa flexible que
s'adeqüe a les necessitats de cada
comunitat educativa, de cada zona
i de cada PEC.

b) Un increment general de
plantilla i no de "professorat de
suport", perquè el terme "suport"
pot condicionar la seua funció i la
de tots els docents d'un centre.

Aquest increment de plantilla
ha de possibilitar entre altres qüe-
stions:

- Els departaments d'orientació
i coordinació.

- La tasca tutorial i el contacte
amb els pares.

- L'atenció a la diversitat i la
flcxibilització dels grups.

- La formació permanent del
professorat.

- Organització dels centres.
-Els serveis de biblioteca, labo-

ratoris, audiovisuals, etc.
- La disminució de les hores

lectives dels docents.
- Funcions d'animació interna,

social i institucional.
- Les agrupacions a l'escola ru-

ral.
c) Un increment específic de

l'actual dotació de personal docent
per etapa, amb marges que per-
me tesquen adequar la seua
actuació, amb una atenció especial
a les zones rurals i urbanes margi-
nades.

A més a més considerem ne-
cessari i imprescindible, per a la
rea l i tzació de qualsevol PEC,
l'existència d'un veritable equip
pedagògic. La mobilitat contínua

dels docents dificulta l'estabilitat
d'aquests equips. Per això caldria
assegurar la permanència del do-
cent en el centre un mínim d'anys.
Es fa necessari, per tant, incen tivar
el rn an teniment dels equips docents
per períodes més llargs en general,
i especialment en els processos
d'experimentacions específiques i
plans de formació del professorat
que així ho demanen.

2.- Dotació a tots elsj.entres.de
personal administratiu..

Les tasques administratives i
burocràtiques en els centres són
assumides en l'actualitat pel perso-
nal docent (EGB i Educació
Infantil), el que suposa una sobre-
càrrega innecessària en el treball
estrictament docent.

Es per això que considerem ne-
cessari que es dote a tots els centres
de personal amb la capacitació ad-
ministrativa que els permetesca
assumir de forma exclusiva aques-
tes tasques.

En aquest sentit, ens sembla
totalment insuficient el punt 4 de
l'article 58 (títol 4) de la LOGSE, on
parla dels administradors dels cen-
tres: "Les Administracions educatives
podran adscriure als centres públics
un administrador [...], que assumirà a
tots el s efectes el lloc i les competències
del secretari [...]"

3.- Dotació de personal de ser-
veis.

L'Administració ha de garantir,
en qualsevol cas, que el centre
reunesca les condicions de neteja
necessàries per a la seua funció
educativa. Igualment, el centre
haurà de disposar del personal de
serveis que siga necessari amb una
contractació normalitzada.

4.- Serveis de suporL
Entenem per serveis de suport

aquells que cobreixen les
mancances dels centres.

Ha de ser, com dèiem a la
primera part de la ponència, a
través de les Zones Educatives des
d'on s'articulen aquests suports en
la formació, recursos i intervenció
psicopedagògica.

El suport psicopedagògic i
d'orientació ha de pertànyer a
l'estructura interna del centre (no
necessàr iament de presència
continuada).

Tots els aspectes que es
consideren necessaris per al
desenvolupament integral de
l'alumnat s'han d'incloure en el
PEC, i assumits des d'aquí pels
Plans Zonals. Els suports no han
d'estar dissenyats ni imposats al
marge de les necessitats
detectades.

Cal el iminar el caràcter
subsidiari de les APAs en la
prestació d'alguns d'aquests
serveis.

Les característiques que
definiran aquests serveis de suport
haurien de ser:

- Als serveis de suport se'ls ha
de demanar qualitat, presència i
eficàcia.

- Han de ser preventius.
- D'àmbit zonal i de í'àcil accés.
- Generalitzables.
- Gratuïts.
- Coordinats.
Les prioritats, i sempre partint

de que tot centre ha de tenir
recursos bàsics, la intervenció dels
Serveis de Suport, han d'estructurar-
sc al voltant de ducs línies bàsiques
d'actuació:

- Compensar zones i/o centres
que per les seues característiques
sòcio-cconòmiques siga necessari.

- Incentivar projectes explicitats
(de centre, col·lectius...). Una
incentivació d'aquest tipus és
exemplificadora i motivadora.

Cal contemplaré! perfeccionament
del personal que atén aquests serveis,
a partir de la necessària avaluació. En
tot cas, es tendirà a que els llocs dels
Serveis de Suport estiguem lligats a la
docència parcial o temporal.

Implicacions en el
desplegament curricular
del caràcter col·lectiu de
l'avaluació en l'ESO

A) L'AVALUACIÓ EN L'ESO

L'article 22é de la LOGSE esta-
bleix que l'avaluació en l'ESO serà
contínua í integradora, essent arre-
plegat aquest caràcter en l 'ar t . 10è
del Decret del Consell de la Genera-
l i t a t Valenciana pel qual s'estableix
cl currículum de l'ESO a la Comu-
nitat Valenciana, i afegint-hi que es
real i tzarà des de les d i ferents àrees i
matèries i tenint en compte els ob-
jectius educatius i els cri teris d'ava-
luació establerts.

Aquesta avaluació, segons l ' a r t i -
cle i l é de l 'esmentat Decret, es durà
j ierme pel conjunt de professors i
professores del respectiu grup, el
qual actuarà de manera col·legiada,
i abastarà tant els aprenentatges dels
a l u m n e s c o m e l s p r o c e s s o s
d'ensenyament Í la pròpia tasca do-
cent, de tal manera que al llarg del
procés d'avaluació s'adoptaran, se-
guin! aqucsl t ipus d'actuació, deci-
sions com ara:

— Promoció de l ' a lumnat a un
cicle o curs següent ( I lé-3).

— Promoció de cicle o curs amb
juiluació negativa en alguna o algu-
nes àrees (I3é-l).

— Repetició de curs en primer o
segon cicles (!3é-2).

— Reforços i adaptacions curri-
cnlars que donen lloc a una propos-
la curr icular específica (I4é) .

— Programes de d ivers i f icac ió
cur r i cu la r (15é).

— No assoliment dels objectius
Je l 'etapa per pari de l ' a lumnat i,
per mm, recomanació de passar a
programes de garant ia social (18é).

IS) IMPLICACIONS EN
L'ELABORACIÓ DELS
PROJECTES CURRICULARS

La presa de decisions d 'un abast
tan ampli i d'una importància tan
tireu com són la consideració que un
a l u m n e o una a lumna, malgrat no
haver estat avaluat o avaluada posi-
t i v a m e n t e en una àrea, puga promo-
cionar de cicle o curs, o que un
a lumne o alumna no ha assolit els
objectius de l 'etapa, etcètera, deci-
sions col·lectives que en ocasions im-
pl iquen la neutra l i tzació de valora-
cions posit ives o negatives de profes-
sors o professores i n d i v i d u a l s , deter-
m i n e n una intervenció així mateix
cqn jun ta i coordinada en els dife-
r e n t s àmbits d'elaboració i desplega-
m e n i eurr iculars corresponents al
centre (Sé-1), com són:

— En relació amb cl projecte
cur r i cu la r d'eiapa (f íé-2) .

— En relació amb els projectes de
Ics d i fe ren ts àrees i matèries (8é-3).

— En relació amb le.s programa-
cions concretes del professoral per a
un g r u p en p a r t i c u l a r (9é).

En aquest s e n t i ï la in tervenció ,
necessàr iament col·legiada per lal
que Ics decisions pugnen scr-ho co-
heren tment també, comporta:

— Un plantejament comú d'ob-
jectiu.s en el desenvolupament de les
JÜ'erenls àrees i matèries, la consta-

tació de l 'assoliment dels quals serà
la base de determinades decisions.

— Una coimplieaeió de contin-
guts que a! llarg de l 'etapa es troben
al tament relacionats.

— Una coordinació metodològi-
ca.

— Una convergència en els crite-
ris d 'avaluació.

C ) CONSEQÜÈNCIES
PRÀCTIQUES

De l 'anàl is i purament, descriptiu
que s'acaba de fer de les tasques ava-
luadorcs dels equips de professors i
professores, de los decisions a ïJÉiè
estan abocats a prendre com a cul-
minació dels processo.s d'avaluaci.ó i
de les tasques d'organització didàc-
tica que col·lectivament han de dur
a lerme, es desprèn tota una sèrie de
conseqüències de caràcter pràctic
que també suc imamení volem res-
sal tar .

1. L'avaluació col·legiada exigeix
LI n t r eba l l autènt icament d'equip,
amb les implicacions que açò com-
porta en l'elaboració i el seguiment
de projectes en comú.

2. Aquest tipus d'avaluació està
basat en anàl is is avaluadors cons-
t a n t s , que no poden l imitar-se a Ics
sessions d 'avaluació bimensuals o
tr imestrals 'a què estem acostumats.

3. La capacitat de decisió en
qüest ions tan greus com les exposa-
des exigeix una autèntica coordina-
ció i coimplieaeió no merament for-
mals d'activitats i tasques d'àrees
aparen tment d i ferents de la pròpia,
de Ics quals pugnen derivar-se els cri-
ter is i els elements de ju í que legiti-
men la presa d'aqueixes decisions.

4. La realització d'aquestes tas-
ques de naturalesa didàctica i peda-
gògica requereix unes condicions si
més no de dos tipus:

a) Un m a r c espacial adequat ,
lemps per dedicar-s'lii, materials di-
dàctics i condicions ambienta l s idò-
nies (ed i f ic i s , instal · lacions, etcète-
ra).

b) Unes condicions d ' índole per-
sonal i organi tza t iva :

— Una ràtio professoral/alum-
n a t adequada que permet a les adap-
iaekms eur r icu la rs contemplades en
la l l e i .

— Una jornada üe treball de l'a-
l u m n a t i del professorat adient .

— Una càrrega lectiva per al pro-
fessorat que li permcta de responsa-
bil i tzar-se seriosament de les tasques
encomanades.

— Una formació ptrmaiient din-
ire de l 'horari laboral que deixe al
professorat en condicions de prose-
g u i r la seua actualització científ ica i
didàctica.

Sense aquestes condicions dif íc i l -
ment s 'arribarà a una situació idò-
nia que pcrmeta l 'adopció col·legia-
da i responsable de decisions de la
trasccndència que la llei atorga als
equips de professors ï professores en
el desplegament de l'ESO i en defi-
n i t i v a del sistema educat iu .



B/EL SUPLEMENT 83

Educacion Infantil
IJno de los retos que tiene planteados la Reforma es la regulacion de la
Jornada Escolar. Por las implicaciones que tiene en el dia a dia del
profesorado y del alumnado ha suscitado un debaté que ha (rascendido
al estricto marco escolar para pasar a ser objeto de debaté social. La
Confederación de STE's apoya y contribuye a este debaté lejos de
planteamientos corporatives y/o exclusivismes para nadie.
En los últimos meses ha tenido lugar en Andalucía un intenso debaté f

sobre la Jornada Continuada.

La clavc a dilucidar y sobre la que
conduir, que creemos debemos plante-
ar.es lasiguiente:

a) i.La jornada escolar continuada es
perjudicial para el a lumnado de la
Educacion In f an t i l ? . ^Es positiva o
negativa para ninos y ninas de estàs eda-
des una organización escolar en jornada
continuada?.

b) iLa jornada continuada posibilita
mayor o menor calidad del servicio edu-
cativo en esta etapa?. ^Es elemento de
calidad?.

Para nuestra exposición hemos
seguido fundamentaJmente el Informe
sobre Jornada Escolar elaborado en
1991 por un grupo de expertos para la
Junta de Andalucía.

a) f,ES PERJUDICIAL O BENE-
FICIOSA LA JORNADA CONTI-
NUADA EN LA EDUCACION
INFANTIL?';

Suelc afumarsc: "La jornada escolar
continuada para el alumnado de estàs
edades es una barbaridad", o bien,
"dicha jornada es beneficiosa y positiva
para los ninos y ninas de infantil".

Creemos sin embargo que ninguna
de las anteriores afirmaciones es ajusta-
da. No conocemos tipo de estudio, infor-
me o persona experta que se pronuncie
en estos términos respecto a la jornada
escolar continuada en la etapa Infantil,
como tampoco en Primària o
Secundaria, si se concibe la escuela
como "sistema escolar integrado". Así
concebida, la escuela "debe regularse
por conceptos de tiempo flexibles, por
ritmos de aprendizaje adecuados al
desarrolio madurativo de los alumnos y
conveníentemente estructurades a lo
largo de la jornada".

Comparando con el contexto curo-
peo, las inslituciones escolares que se
organizan en jornadas "conünuadas",
también llamadas escuelas de media jor-
nada, cuentan con un sistema inlegrado
de actividades culturales y recreativas
extralectivas muy organizado, en el que
participan activamente las comunidadcs
y municipios. Tal es el caso de Alemania
y sobre todo de Dinamarca e Italià. El
sistema educativo italiano esta empena-
do actualmente en posibüitar que lodos
los escolares de enseiïanza elemental y
secundaria obligatòria tengan acceso a
un "üempo prolongado", sentido como
una demanda social en el marco de una
escuela que favorece realmente la igual-
dad de oportunidades y la justícia social.

Desde el puntu de vista bromaloló-
gico es obvio que las necesidades nutri-
cionales deben considerarse "como un
factor importantc a la hora de determi-
nar la jornada escolar. Los dos modelos
de jornada (partida o continuada) podrí-
an ser adecuados siempre que cstuviera
previsió un MSíerna, en e! centro o en el
hogar, de ingesta alimentaria adecuada,
no consideràndose convenicnte por su
repercusión negativa en estos aspectos
una escolarización a tiempo concentra-
do que no prevea tales circunstancias.

Los expertos no cstableccn diferen-
cia entre Educacion Infantil y Primària
específicamenle. Propugnan jornada
partida tanlo para Primària como para
Infantil , y no así jornada continuada
para Primària y partida para Infant i l .
Lucgo, desde la verliente bromatológica
podcrnos conduir: no es mas grave o
perjudicial la jornada continuada para

Infantil de lo que pueda serio, si lo fuera,
para Primària.

Desde el punto de vista psicológico
los expertos senalan para la Educacion
Infantil; por las características del nino de
estàs edades loda actividad, incluitbs el
juego, la alimenlación, el sucno o los
hàbitos de aulocuidado, ha de tener
caràcter educativo. Las actividades dcbcn
ser variadas y no excesivamcnte prolon-
gadas. La duración de cada aclividad ha
de ajustarse al ritmo de cada grupo y de
cada nino. Ritmo que varia sustancial-
mente desde O a 6 afios y que se ve fàcil-
mente alterado. Todo ello aconseja una
jornada escolar flexible que se pueda
ajustar a las necesidades individuales.

Se aprecia que los expertos no se
pronuncian por jornada partida o conti-
nuada sinó por jornada flexible.

Desde el punto de vista social, los
expertos precisan que ha de sopesarse:

- El riesgo de la jornada concentra-
da o reducción del tiempo escolar en los
sectores mas dcsfavorecidos.

- La necesidad de àmbitos flexibles
en la jornada. Es mas, la reducción de
jornada escolar o la jornada escolar solo
de mariana en Infantil, sin actividades
también de la tarde en un tipo de jorna-
da flexible perjudicaria aún mas a las
mujeres y especiaímente a las de secto-
res dcsfavorecidos, al ser estàs quicnes
normalmente se ocupan de la crianza.

Desde el punto de vista pedagógico
pueden deducirse diversos modelos de
jornada escolar, igualmente adecuados y
que depcnderàn de los diversos factores

externos e inlernos que puedan incidir
en cada lugar sobre los centros.

En los casos en que se disponga no
solo de actividades escolares en horario
regular sinó de una ampliació'n de las
mismas por las diversas inicialivas socia-
les o administrativas, así como de scrvi-
cios de comedor para alender necesida-
des nutritivas, se podrà avanzar hacia un
modelo de escuela a tiempo completo
con jornada prolongada y continua, que
no tendria ningún inconvenicnte desde
el punto de vista pedagógico y curricu-
lar. Seria la ESCUELA A TIEMPO
COMPLETO.

El modelo de escuela a tiernpo com-
pleto debe estableccrse con la ftcxibíli-
dad requerida para responder a las exi-
gencias difcrcnciadas de! alumnado en
las diferentes elapas del sistema educati-
vo (4-2,12-16,16-18).

Los expertos no cstablccen tampoco
diferencia entre el 2." Cicló de Infantil y
la Primària pues proponcn una mayor
duración de la presencia del alumno en
el centro que para Secundaria, però ello
Uinlo para Infantil (2.° Cicló,'dado que
del 1.° Cicló la Adminislración
Educativa no se rcsponsabilizíi al no ser
obligalorio) como para Primària.

En definitiva, dcsdc ninguna de las
perspíjctivas analizadas por los expertos
puede concluirse que la jornada escolar
continuada en Infantil (y en concreto en
el cicló 4-6) sea mas perjudicial o benefi-
ciosa que en otras etapas cducativas.

La jornada escolar continuada no es
mas positiva o negativa que la jornada

Sin escatimar ningún interrogante, nuestro companero Fèlix Ortega
aborda en el articulo este modelo de jornada en la Educacion Infantil ,
sector que hay que contemplar con sensibilidad y sin dogmatismos
apriorísticos.
El debaté, sin duda, se extendera a todos los territorios de las diversas
administraciones educativas. Tomemos la palabra, se traïa de todos.

cias específicas la organización horària
de la Educacion Infantil y Primària no
tiene que coincidir con la eslablecida en
Secundaria, debiéndose diferenciar
incluso entre Educacion Infan t i l y
Educacion Primària, especiaímente para
los ninos menores de 4 anos.

Es decir, como recomcndación final
vuelven a pronunciarse por la conve-
niència de jornada escolar no "compri-
mida" ni "concentrada" para Infantil y
Primària, siendo la única vez a lo largo
de todo el Informe que hablan de dife-
renciar Infantil y Primària, singularnien-
te para el 1.° Cicló de Infantil. Esta rcco-
mendación, que no consideramos
profundamente coherente con los anàli-
sis y conclusiones expuestos en el
Informe, es sustituída, en el caso de los
sectores sociales mas desfavorecidos,
por esta otra: la conveniència de la jor-
nada escolar de tiempo completo. Este
esquema de organización escolar con-
templa la realización por el aiumnado de

las actividades lectivas en períodes
amplios y prolongades, íntegrando en el
mismo las actividades extralectivas que
se lleven a cabo, y sin necesidad de des-
plazarse a sus domicilios para la ingesta
alimentaria

En este modelo, donde se mejoraría
la oferta de actividades y recursos, es
preciso articular y favorecer la màxima
participación posible de las distintas
Administraciones -estatales, regionales
y locales, culturales, deportivas y educa-
tivas- para conseguir una optimación de
los recursos disponibles y para potenciar
un compromiso general de la sociedad
hacia la mejora de las posibilidades de
promoción y formación de los sectores
sociales mas desfavorecidos.

Finalmente indiquemos que los dife-
rentes argumentes usados por profeso-
rado, padres y madres o
Administraciones para sustentar sus
posiciones favorables o contrarias a la
implantación de la jornada continuada
(escolar para el alumnado y laboral para
el profesorado) carecen de rigor y serie-
dad en bastantcs ocasiones. En muchos
casos se rebuscan los argumentes para
intentar justificar la pròpia posición de
cada sector implicado en esta problemà-
tica.

Creemos por el contrario que los dis-
lintos argumentes usados quedan res-
pondidos con la exposición aquí hecha,
basada en el Informe de los expertos
indicado.

Por ello concluimos que la única
razón de peso para dificultar la implan-
tación progresiva de la jornada laboral
continuada para el profesorado y de la
jornada escolar continuada ("escuela de
tiempo completo") para el alumnado
reside en la negativa de las Administra-
ciones -educativa y otras- a gastar mas
dinero en educación, a ir financiando
progrcsivamcnte las aclividades£Xtracu-
rriculares en In fan t i l , Pr imària o
Secundaria en aquellos centres cuyas
Comunidades Educativas la vayan
demandando. Comprobamos asimismo
la certcza y justeza de la posición mante-
nida por la Confederación y por sus sin-
dicatos en cuanto al modelo de jornada
continuada exigido, que viene a ser ava-
lado lambién por este grupo de expertos
cnsu Informe, ü
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partida, por si misma según la distribu-
ción horària diària, sinó que esta en fun-
ción de otros factores que inciden en
cada centro, aun cuando el modelo de
jornada puede facilitar o dificultar esos
otros factores.

B) ^LA JORNADA CONTINUA-
DA CONLLEVA MAYOR CALI-
DAD DEL SERVICIO?

Cualquicr solución sobre la jornada
debe emprenderse bajo el criterio de
que suponga un avance en la mejora de
la calidad de la formación del alumnado
y bajo la perspectiva de conseguir mejo-
rar las condiciones de formación de los
sectores mas desfavorecidos.

La jornada escolar -continuada o
no- no es un paràmetre que por sí
mismo determinc de manera inmediata
o unívoca la calidad del servicio educati-
vo o su actuación para superar injustos
desigualdades. De nada valdria un

esquema temporal presuntamente ideal
de organización de las actividades for-
mativas si no va acompanado de recur-
sos, servicios materiales y personales
exigides por una ensenanza de calidad ni
de medidas com pensa lo rias.

La organización temporal de la acli-
vid'ad escolar debe converíirse en el
marco que facüíte el funcionamiento fle-
xible de los diversos elementos escola-
res.

Los experlos, en su sèrie de reco-
mcndacioncs finales, senalan: la organi-
zación temporal de las actividades no
debe ser única para todo el sistema edu-
calivo no universjtario. Por sus exigen-


