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«Està en juego el modelo de gestión democràtica que ha
sido sena de identidad de todos los que hemos ïuchado

muchos anos por una alternativa de Escuela Pública
renovada y de calidad, modelo earaeterf/ado por;

garantizar el control social del servicio publico educativo,
la elección directa de los cargos directivos y pcdagógicos

en los respectivos órganos, el apoyo a la gestión colegiada
y la búsqueda de una dinàmica de consenso para resolver

los conflictos que se produzcan»

Normalització Lingüística

Jornada sobre implantació i extensió
del Valencià a I "Ensenyament

L'STE PV organitzà el dissabte 31
de gener, a Alacant, una Jornada
sobre Normalització Lingüística amb
el títol "Implantació i Extensió del
Valencià a l'Ensenyament". L'objec-
tiu de la Jornada era fer una anàlisi
de la situació del va lenc ià , com
assignatura i també com a llengua
vehicular, en el sistema educatiu,
tenint com a marc de referència la
nova situació que es produirà amb la
Reforma i amb els nous plans d'estu-
di a la universitat.

Tal i com s'indicava en ta ponèn-
cia de presentació de la Jornada: "La
situació del valencià a l 'ensenya-
ment, de l'ensenyament del valencià
com a assignatura o de l'ús del valen-
cià com a llengua vehicular, és un
tema que de sempre ha preocupat el
nostre sindicat, que, tot s'ha de dir,
també ha actuat sempre de forma
decidida perquè la recuperació de la
llengua fóra possible i el procés de
normalització lingüística del nostre
país tirarà endavant. Ara, hem d'afe-
gir a la nostra preocupació la del
desenvolupament de la LOGSE al

País Valencià i el que açò significarà
per al valencià, entre moltes raons,
perquè s'amplia l'ensenyament obli-
gatori Í es modifica la distr ibució
horària i vehicular de la llengua.

La situació actual del valencià a
l ' ensenyament i el seu fu tur més
immediat mereix que reflexionem.
En novembre del 93 farà 10 anys de
la Llei d'Us, s'haurà de fer balanç; a
nosaltres ens ha semblat convenient
començar ja.

La Jornada que hem programat
servirà, o almenys així ho esperem,
per intentar centrar, des de la nostra
visió, en quin moment ens trobem,
quins són els problemes que la intro-
ducció i l 'extensió del valencià a
l ' e n s e n y a m e n t comporta i q u i n s
seran els nous problemes que amb
l'aplicació de la LOGSE ens podem
trobar. Centrar els problemes és
començar a trobar solucions."

Diverses ponències abordaren la
complex i ta t del Lema en tots els
nivells educat ius Í l'eren un ràpid
repàs des de l 'any 83 fins ara. La
precària situació del valencià a la

universitat va ser subratllada en les
ponències, si bé la situació no és
homogènia per a totes les universitats
valencianes. Aquest tram educatiu,
juntament amb la secundària, conti-
nuen sent, malgrat els esforços indi-
viduals, els grans absents de la nor-
malització lingüística pel que fa a les
iniciatives de l 'Administració. Açò
produeix ruptura i descoordinació en
el procés, de manera que es malbara-
ten molts dels esforços invertits en
els trams obligatoris de l'ensenya-
ment.

Un dels temes que també centrà
l'interès dels participants va ser el de
la insuficient implantació del valen-
cià com a llengua d'aprenentatge en
el sector de l 'ensenyament privat-
concerlat. Aquest sector escolaritza
més d 'un 37% de la població en
zones urbanes, les quals concentren,
en el cas de l'àrea metropolitana de
València i la comarca de l'Alacantí,
més del 45% de la matrícula total
d'EGB al País Valencià. De fet, d'un
total de 391 centres d'EGB que fan
ensenyament en valencià, només 13

són de fa privada-concertada. A açò
s'ha d'afegir que l'alumnat d'EGB
m a t r i c u l a t en valencià en el curs
92/93 només representa un 8'6% del
total en aquest tram educatiu.

El reciclatge i la formació inicial i
continuada del professorat va ser un
del temes més debatuts en la Jornada;
en aquest sentit, es va constatar que
cal un canvi pel que fa als continguts,
per tal d'atendre les noves necessi-
tats que s'han generat. La introducció
de tècniques de comunicació oral i
d'un reciclatge específic per al pro-
fessorat de secundària, així com la
urgència d'augmentar de forma con-
siderable el nombre de cursos que
s'organitzen, la demanda de més
assessors/assessores de valencià,
l'aplicació de mesures que garantes-
quen i consoliden els programes
d'ensenyament en valencià, van ser
d'altres aspectes tractats a la Jornada.

Amb la intenció per part de l'STE
PV de fer unes Jornades específiques
sobre la situació del valencià a la uni-
versitat i a secundària es tancà una
jornada de treball tan breu com profi-
tosa.
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El professorat hem de
donar a la societat la
resposta més racional al
tràgic succés d'Alcàsser

Entrevista a Carme
Miquel, professora d'EGB

a l'escola "9 d'Octubre"
d'Alcàsser i representant

de l'STE-PV en el Consell
Escolar Municipal.

- Com ha afectat el succés a la
Comunitat Educativa?

- Als xiquels i xiquetes, açò els ha
afectat transmeten t-los una sensació
de por, més que sensació és també
psicosi de por, igual que als pares i
mares, de por davant del que és des-
conegut més que res, de molta manca
de confiança en ells mateixos per a
moure's pel poble, i manca de con-
fiança, sobretot, cap a la gent desco-
neguda. Tot açò una miqueta exage-
rat, en pia psicosi. És de suposar que
quan passe el temps i tot es normalit-
ze i tot el món actue d'una manera
correcta, s'anirà superant. Després,
clar, el trauma és molt gran perquè
pràcticament tot el món coneixia a
alguna de les tres xiquetes; per tant, a
nivell emotiu ha afectat moltíssim,
sobretot a les xiquetes de la mateixa
edat, les de 8é d'EGB, que estaven
molt afectades perquè d ' a l g u n a
manera s'identifiquen, és a dir, veuen
que si les altres han sigut agredides
per ser unes xiquetes adolescents,
d'alguna manera elles es podrien tro-
bar en eixa situació. Ací queda molt
clar la situació de venjança sobre la
dona, aquestes xiqueles han sigut tor-
turades per ser dones, i això, si no
d'una manera explícita, sí que ho han
captat moltíssim les adolescents.

Pel que fa al professoral, aquest
fet et fa replantejar-te des del punt de
vista educatiu com transmetre con-
fiança, seguretat, com no transmetre
revenja en una situació tan di f íc i l
com aquesta, on és molt lògic el sen-
timent de revenja, i com iransmelre
actituds antiviolentes; és a dir, açò
replanteja tota una sèrie de qüestions,
perquè el que estava clar a nivell leò-
ric, en el moment en què es produeix
un fet d'aquests et desmunta molts
arguments i cal una situació de sere-
nitat per a reconduir el lema. És
necessari que passe un poquet de
temps i arribem a una situació en què
haurem de replantejar-nos molt bé
com reprenem una altra vegada tot
això, perquè sinó totes aquestes acti-
tuds sí que queden fetes malbé.

- Els Educadors i Educadores,
estem preparats per a afrontar
situacions d'aquest tipus? Quina
seria la nostra tasca per a evitar les
conseqüències que s'han derivat?
(Em referisc a tot l'alarmisme que
s'ha creat al voltant d'aquest fet,
producte també del missatge sensa-
cionalista i morbós que han trans-

mès alguns mitjans de comunica-
ció.) Una possible solució podria
passar per educar als xiquets i
xiquetes en la seguretat, què fer al
temps lliure, la convivència i la
delinqüència i els conflictes i
violència?

- Respecte a la primera part de la
pregunta, jo pense que no estem pre-
parats, és a dir, tenim mancances en
moltíssims aspectes, i un d'eixos
aspectes és en la resolució de situa-
cions límit com aquesta. Mai ningú
ens ha preparat, és possible que algú
s'haja autopreparat per algun motiu
especial, però malgrat no estar prepa-
rats pense que som el sector de la
societat que més preparats estem per
sensibilitat i per experiència. Ho estic
comprovant aquests dies. Em fa
l'efecte que el sector de la societat
que està responent d'una manera més
racional som el professorat tot i no
estar preparats, perquè si parlem dels
mitjans de comunicació, algun ha
donat un tractament més seriós, però
en general ha hagut un tractament
sensacionalista Í de vegades tocant la
morbosilaL

El sector popular està molt pen-
denl dels sehliments extremats,
sobretot en si tuacions l ími t com
aquesta; per això, malgrat la manca
de preparació, crec que cl professorat
som els que hem pogut donar una
resposla més serena. Ara ens trobem
en una situació molt difícil perquè no
sabem molt bé com reconduir tot
açò.

- Heu fet alguna activitat rela-
cionada amb la violència a l'escola,
o s'ha intentat reflexionar amb l'a-
lumnat sobre aquest tema?

- Estàvem fent-la. Justament com
la darrera setmana de gener,

el dia 30 és el Dia Mundial de la
Pau, que el professorat solem cele-
brar-lo, estàvem fent j u s t amen t
aquesta setmana les activitats que
haurien d'haver acabat avui amb una
solta de coloms, però ho ajornem
unes setmanes, no per res, sinó per-
què supose que d'ací unes setmanes
podrem fer-ho d ' u n a manera més
tranquil · la . És possible que els
xiquets i xiquetes no estigueren tan
predisposats a treballar ara en aques-
tes activitats com si no haguera pas-
salres.

- Com valoraries les conseqüèn-
cies del tractament que han donat

Reflexions sobre la Tragèdia
d'Alcàsser

Toies i cadascuna de les persones que formem
aquest complicat i delicat sistema d'organització que
anomenem SOCIETAT ens s en t im p r o f u n d a m e n t
afectades i indignades per un fel d'aquestes caracterís-
tiques, i ens agradaria assenyalar que no ha estat un
fel aïllat, obra d 'uns assassins despiatals i monstruo-
sos. La tràgica i brutal mort de les xiquetes d'Alcàsser
no ha eslal una fatalitat.

Segons ens han informat tan detalladament els mit-
jans de comunicació, a l ' hab i t ac ió del presumpte
assassí Antonio Anglès hi h a v i a a més d ' u n l l i t
pudent, unes revistes de pornografia, unes fotos propa-
gandístiques de dones amb roba interior "provocado-
ra". A més d'açò, per a Antonio Anglès i Miguel
Ricart, "las mujeres son todas unas putas", segons
declaracions del germà d'Anlonio, Enrique Anglès.

^Quina és la concepció que tenen aquests mise-
rables de la DONA? Ni més ni menys la imatge que
la societat i els seus mitjans de comunicació li oferei-
xen, i que ha estat el motor de la seua conducta. Una
dona que és presentada com a objecte de desig i, com
molt bé defineix Rafael Torres en un article publicat
en el diari EL MUNDO, com "lúbrica diana de rafagas
de esperma". Aquests subjectes que s'han criat en la
misèria i amb la televisió no veieren en Toni, Míriam i
Desiré una altra cosa que objectes sexuals en els quals
satisfer i saciar la seua sàdica i boja conducta masclis-
ta. Una conducta que no distingeix entre poder Í sexe.

Resulta descoratjador per a les dones d'avui en dia
que, per sota el concepte d'igualtat, aquesta societat,
que es vanagloria de la seua pretesa modernitat, exhi-
beix a la dona com una "muneca hincbable" i blanc de
la luxúria animal masculina. Aquest és el missatge que
els ha arribat a aquests miserables i els ha convertit en
executors de la violació, tortura i assassinat, una
vegada més, de les DONES.

Sense cap dubte, aquest ha estat un succés que ens

ha espantat a tots i a totes. Però des del nostre punt de
vista s'ha vist moll més agreujat pel morbós sensacio-
nalisme i falta d'ètica que les televisions han demos-
trat i per la dura competència que han eslablít entre
elles per tal de captar les escenes més doloroses Í en
primer plànol, convertint aquest triple assassinat en la
notícia "bomba" que ha eclipsat la resta i ha desviat la
nostra atenció de les diàries i reiterades violacions,
maltractaments i assassinats que pateixen moltíssimes
dones bòsnies (per posar un exemple del violent pal-
marès que ens ofereix la societat moderna).

Aquest tractament del dolor, adulterat i vergonyós,
que han fel les televisions, en el qual estan submergits
els famil iars de les víctimes, està t en in t unes greus
conseqüències socials i polítiques. L'audiència dels
espais televisius dedicats a "informar" sobre aquest
assassinat va arribar a les espectaculars xifres de
8.692.000 telespectadors al programa "Quién sabé
dónde", presentat per Paco Lobatón a la TVE-1;
5.747.000 en "De Lú a tu", dirigit per Nieves Herrero
en Anlena 3, i de 2.273.000 en Tele 5, segons una
informació de Diario 16. De forma histèrica, una part
de la població ha respost a la provocació televisiva
exigint venjança i sang, la instauració de la pena de
mort i castigar els assassins amb la mateixa violència
que ells han empleat.

Ens trobem davant d 'un trist i perillós espectacle
on cadascun dels sers humans traem la pitjor part que
duem dins i volem ser els botxins executors de "justí-
cia".

Les televisions són culpables d'haver comercialit-
zat amb el dolor i d'haver utilitzat la morbositat en
compte de la reflexió.

Míriam, Toni i Desiré han estat doblement vícti-
mes: per una part, de la violència d'uns assassins, i per
l'altra, de l'oportunisme televisiu.

La RÀBIA no ens ha de fer perdre la RAÓ.

a aquest fet els mitjans de comuni-
cació?

- Ho valore negativament. Pense
que muntar un espectacle a base de
fets com el que ha passat és una man-
ca d'ètica impressionant. Els mitjans
de comunicació són responsables
perquè, com que transmeteixen uns
models, els models que transmetei-
xen són rebuts pels xiquets i xiquetes
en el nostre cas, però en general per a
la gent són ben rebuts i en alguns
casos valorats positivament. Clar,
transmetre uns valors tan negatius
com són la morbositat, el fer del
dolor un espectacle, és trivialitzar
tant les coses, que ha sigut molt
negatiu. I pense que a l'escola, en el
seu moment i amb els x ique ts i
xiqueles majors, farem una reflexió
del tractament que els mitjans de
comunicació donen a determinats
casos. Ara estudiem qüestions rela-
cionades amb els mitjans de comuni-
cació, però aquest problema no anem
a tractar-lo de moment.

- Una altra actitud que hem
pogut observar a les televisions
quan han entrevistat a gent del
poble han estat les reaccions, a més
de violentes, de protagonisme.
Creus que la gent està preparada
per a ser objecte d'atenció en
situacions com aquesta?

- Jo crec que la gent sí que està
preparada. El problema és el profes-
sional de la comunicació. Un bon
professional pot transmetre tota una
sèrie de vivències que té la gent i pot
fer-ho d 'una manera digna; si eixe
professional està buscant el tremen-
disme, el sensacionalisme i els exa-
bruptes els trobarà, i si busca les
situacions serenes i les manifesta-
cions de serenitat, també les trobarà.
Moltes vegades el ls potencien una
cosa o una altra. La gent quan es veu
protagonista no sempre reacciona
d'una manera natural davant d'una
camera, perquè se sent observada. Jo

pense que el problema és més del
professional que de la gent.

- Tu creus que l'assassinat d'a-
questes xiquetes ha estat un pro-
ducte de la fatalitat o, pel contrari,
el model de vida que duem ha
influït molt?

- És evident que la societat poten-
cia moltíssim l 'agressivitat i la
violència. El que no seríem capaços
de fer ningú de nosaltres és una anà-
lisi concreta dels personatges fatídics
d'aquesta història. Però que la socie-
tat competiu va, con sumis ta al
màxim, propicia tot tipus d'actituds
agressives i insolidàries està clar. Els
models agressius que reben els nanos
a través dels mitjans de comunicació
és tan desmesurat i en uns percentat-
ges tan alts que d'alguna manera aca-

ba afectant, és clar que no a tots per
igual, però sí a les persones més
dèbils psíquicamet o social.

- L'actitud de revenja que han
mostrat els xiquets i xiquetes, pot
influir en el seu desenvolupament
com a persones?

- Jo crec que les act i tuds de
revenja s'han magnificat. És lògic
que els xiquets i les xiquetes mostren
ràbia, però a mesura que vaja passant
el temps eixe sentiment es moderarà,
sobretot si hi ha una actuació bona
sobre aquest fet, no solament a
l'escola sinó a la societat en general.
Si hi ha una actitud normal de recon-
duir les coses, pense que l'actitud de
revenja es moderarà. A més, vul!
insistir en que no ha estat tant.
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Reglamentes de Réqimen Orgónico de los Centros

El modelo de gestión democràtica, en juego
El proceso de negociación de los

nuevos reglamentos de régimen or-
gànico de los cenlros de Infantil,
Primària y Secundaria no debería
pasar desapercibido para el conjun-
to del profesorado y sectores educa-
tives. El MEC pretende publicar los
respectives reales decretos hacia el
mes de enero. Recoger en una nor-
ma los aspectos mas importantes
que van a regular la vida de los cen-
tros educativos, derogando incluso
decretos de desarrollo de la LOGSE,
exigiria un amplio proceso previo de
debaté y confluència en las organi-
zaciohes representativas del profeso-
rado y de otros sectores educativos
y progresistas.

Esta en juego el modelo de ges-
tión democràtica que ha sido sefia de
identidad de todos los que hemos lu-
chado muchos aflos por una alterna-
tiva de Escuela Pública renovada y
de caüdad, modelo caracterizado
por: garantizar el control social del
Servicio publico educativo, la elec-
ción directa de los cargos directivos
y pedagógicos en los respectives ór-
ganos, el apoyo a la gestión colegia-
da y la búsqueda de una dinàmica de
consenso para resolver los conflictes
que se produzcan.

Es hora de exigir al MEC y a las
CC AA coherència y valentia para
profundizar en ese modelo partici-
patívo y no dejarse arrastrar por la
còmoda e interesada tendència a
aplicar criterios de gestión empresa-
rial para la organización de los cen-
lros, así como buscar únicamente ta
profesionalízación de los cargos di-
rectivos unipersonales bajo la justi-
ficación de una llamada «optimiza-
ción y mayor eficàcia de los re-
cursos».

Pensamos que, de ser así, se esta-
rían poniendo las bases para una
concepción privatizadora y jerarqui-
zadora de la organización de la vida
escolar, alejada del ambiente de coo-
peración que hace falta para impul-
sar la labor educativa.

Si de verdad las administraciones

educativas quieren favorecer la revi-
talización de la participación de la
comunidad educativa y no quedarse
únicamente en manifiestos públicos
para dar una imagen irreal, la ela-
boración de los nuevos reglamentos
debe ser un momento adecuado de
plantearse con seriedad la amplia-
ción de competencias de los órganos
colegiados de los centros, consejo
escolar y claustro de profesorado, de
forma que adquieran mayor vitali-
dad, protagonismo y credibilidad
ante los sectores educativos que to-
davía valoramos el sentido de ese
modelo de gestión democràtica. Es
hora de acometer medidas concretas
para empezar a cambiar la preocu-
panle situación de apatia y descon-
fianza existente actualmente.

Por ello, la Confederación de
STEs lucharà desde la Mesa de Ne-
gociación para que los futuros regla-
mentos contemplen:

— Mayores competencias, capa-
cidad de decisión y autonomia para
los órganos colegiados de los cen-
tros.

— Potenciación de la gestión co-
legiada y de los equipos de trabajo
basados en criterios pedagógicos,
sobre los órganos unipersonales ba-
sados en criterios «profesionales» y
alejados del conjunto del profesora-
do del claustro.

— Elección directa de todo el
equipo directivo y coordinaciones
pedagógicas de cicló o departamen-
tos didàcticos en los respectives ór-
ganos colegiados, rechazando los
criterios restrictives y discriminatò-
ries que la Administración intenta
imponer para acceder a ellos. Es es-
pecialmente preocupante la inten-
ción del MEC de que todos los car-
gos pedagógicos sean nombrados
por la dirección o incluso, en Secun-
daria, que las jefaturas de departa-
mento sean ocupadas por quienes
tienen la condición de catedràtico.

— Que la figura del administra-
dor o administradora para los insti-
tutos de Secundaria, contemplada

ya en la LOGSE, no implique la con-
solidación de un funcionario no do-
cente nombrado desde fuera y pues-
to solo como gestor y controlador
del profesorado; al contrario, debe
ser un docente implicado en la dinà-
mica del centro, por tanto depen-
diente de su màximo órgano, y nom-
brado con caràcter temporal aun
cuando sus funciones comporten ta-
reas de gestión administrativa.

— Introducción de otras figuras
necesarias para dinamizar la vida de
los centros en diferentes campos, re-
conociéndoles el tiempo para llevar
a cabo sus tareas específicas. Propo-
nemos el coordinador/a del Plan de
Formación Permanente, responsa-
ble de impulsar la renovación peda-
gògica y de representar al claustro en
el CEP de la zona. Esta figura no
debe recaer en el director o jefe de
estudiós, sinó que debe ser elegida
por el propio claustro. También es
fundamental contemplar la existèn-
cia de una persona responsable de
coordinar e impulsar las actividades
extraescolares y complementarias en
los institutos de Secundaria.

Los trabajadores y trabajadoras
de la ensefïanza, que sabemos lo que
ha costado conquistar parcelas de
democràcia en los centros educati-
vos, no podemos permanecer pasi-
vos ante unas normas que van a con-
dicionar nuestro trabajo y nuestra
pròpia dinàmica de relaciones con
los companeros y companeras.

Las actitudes derrotistas o de ab-
sentismo solo contribuyen a reforzar
las posturas de quienes quisieran je-
rarquizar y dividir mas al profesora-
do imponiendo un modelo mas au-
toritarío para la organización de los
centros.

Desde la Confederación de STEs
seguiremos luchando dia a dia en los
centros para fortalecer el modelo de
gestión democràtica y colegiada, al
tiempo que presentaremos alternati-
vas concretas en las Mesas de Nego-
ciación para llevarlo a la pràctica.
Las actuales administraciones edu-
cativas tienen la oportunidad de
consolidarlo o contribuir a la peli-
grosa dinàmica de desdibujarlo.

Melchor Botella
Secretariado Confederal de STEs

PERSONAL LABORAL

Recorreguts per l'STE-PV
tf E

els concursos de
Trasllats d'Administració

La Conselleria d 'Administració
Pública ha convocat concursos de
trasllats per a la provisió de llocs de
treball de naturalesa funcionaria!. Els
concursos afecten a diferenis catego-
ries laborals, d'entre les quals es tro-
ben les de Mestre d'Escola Infantil ,
Educador d'Escola Infantil, Fisiote-
rapeuta i Adjunt de Taller.

Les resolucions que convoquen
aquests concursos es publicaren el
passat 7 de gener i foren modificades
el dia 29 de gener. En els annexos
que publiquen les vacants ofertades
figuraven llocs de treball del sector
laboral.

Davant d'açò l'STEPV ha reco-
rregut les resolucions que convoca-
ven els concursos de Ics especialitats
abans esmentades per considerar que
s 'es tava v u l n e r a n t la l eg i s l ac ió
vigent . En el recurs de reposició
demanem que siguen modificades les
bases de les convocatòries per a ajus-
tar-les a la normativa legal vigent.

Ens basem en que tan! el text
refós de la LLei de la Funció Pública
Valenciana com d'altres disposicions
legals i el Conveni Col·lectiu per al
Personal Laboral de la Generalitat
Valenciana diuen clarament que els
llocs de treball de naturalesa laboral
s'han de proveir de personal laboral.

Cas de no atendre els nostres
recursos de reposició, la Direcció
General de la Funció Pública estarà
lesionant greument els drets del per-
sonal laboral i també posant en perill
la continuïtat en el treball d'un bon
grapat de personal laboral eventual.

Actualitat dels SPEs

Massa interrogants
El passat curs escolar vam estar

més de quatre mesos negociant que
havia de regular-se l'estructura dels
SPES.

La negociació no va donar massa
de si i quedàrem a l'espera de que la
Conselleria publicarà el corresponent
decret al DOGV, més encara quan al
sindicat arribà un ofici que acompan-
yava e l document que s ' h a v i a
d'enviar al diari oficial per a la seua
publicació.

Ara, després de més de sis mesos,
encara no tenim Decret. Però han
passat moltes coses.

- Primer, els horaris.
- L'Ordre d'Inici de Curs, que va

publicar unilateralment l'Administra-
ció, donava una certa flexibili tat als
SPEs per a elaborar els horaris. Una
vegada confccc iona t s aquests ,
s'enviaren a la Inspecció i es va pro-
du i r una situació ben curiosa. A la
"província" de València no s'apro-
ven els horaris i es comunica verbal-

ment que s'han de modificar. Tol açò
sense escoltar els sindicats i !a Junta
de Personal . Després d ' a r r iba r a
l'acord de no refer els horaris de nou,
la Direcció Territorial de València es
va comprometre amb la Junta de Per-
sonal a estudiar la proposta que li va
fer aquesta. Unes setmanes més tard

la resposta va ser la imposició d'un
horari arbitrari que contradiu la reali-
tat del func ionamen t dels propis
SPEs. I això perquè no en té en
compte la flexibilitat necessària per
acoplar-se a la realitat dels centres,
perquè ignora la problemàtica de la
itinerància i no regula els desplaça-
ments i les obligacions de l'Adminis-
tració envers aquest problema, per-
què no contempla que aquest profes-
sorat en té altres tasques que no són
les purament lectivcs amb l'alumnat,
i perquè en definitiva s'encabota en
mantindré una perspectiva d'obtenir
més hores de docència directa encara
que siga alterant la legislació vigent i
parcialitzant el problema sense assu-
mir la seua globalitat.

- I del Decret, què?
- El sindicat, preocupat per aquest

tema, ha fet totes les gestions possi-
bles per obtenir la màxima informa-
ció. I perquè aquesta arribe als treba-
l ladors i treballadores del sector.
Sabem que la intenció de la Conse-

ller ia era no tornar a negociar el
Decret. Millor dit, no obrir un nou
període de negociació, com el curs
passat.

De moment sembla que hi haurà
dues estructures: els departaments
d'orientació als centres de Secundà-
ria, i els equips psicopedagògics de
sector. O siga, una còpia de l'estruc-
tura del MEC. Una vegada estiga
publicat el Decret, hi haurà dues
Ordres que regularan les f u n c i o n s
dels departaments i dels equips.

Al mateix temps, quedarà clar que
tots els llocs de treball de psicòlegs i
pcgagogs, estigueu en un equip de
sector o centre de Secundària, seran
del grup A, i tots els de mestres
d'Audició i Llenguatge seran del Cos
de Mestres. Els de la resta de treba-
lladors dependrà de la llista de llocs
de Funció Pública. Les condicions
laborals s ' e q u i p a r a r a n a les dels
docents, i es deixarà a les Direccions
Territorials les competències per a
llur regulació posterior.

- Sobre l'Accés al Cos de
Secundària.

- Sobre l'accés dels actuals PEPs,
la Conselleria ho dóna per tancat i
remet a la "promoció del grup B a
!'A". Recordem que la postura dels
STEs, en el seu moment, va ser la del

concurs de mèrits, i no la del con-
curs-oposició, que va ser la fórmula
per la qual va optar cl MEC després
del pacte sobre l'accés amb CC OO i
ANPE.

- Proposta sobre el futur.
- Per a l'STE-PV és necessari que

s'òbriga una Mesa sobre el lema. No
podem ni anem a restar passius
veient com es publica el nou Decret,
Hem demanat que aquest lema, jun-
tament amb les condicions laborals,
siga un punt mes de la negociació
d'aquest curs, i anem a exigir que
així siga. Ens preocupa quina serà
l 'oferta d 'ocupació pública (OEP)
del 93 en l'especialitat de Psicologia
i Pedagogia; si van a eixir, o no, les
vacants en el concurs de trasllats; què
passarà amb els PEPs que actualment
estan en els centres de Secundària?,
seran considerats a extingir?, o no?;
l 'accés al Cos de S e c u n d à r i a ; si
FOEP contemplarà l'especialitat de
logopèdia; la mobili tat dels PEPs i
Logopedes; la causa de perquè no
han e ix i t les vacants dels SPEs al
concurs de trasllats; tots els proble-
mes generats per la itinerància: ut i l i t -
zació de vehicles propis, dietes, acci-
dents, temps de desplaçament...

En definitiva, massa interrogants
com per a no estar actius.
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Sobre l'accés al cicle
12-14 anys de l'Educació
Secundària Obligatòria

El MEC s'havia compromès amb fes organitzacions sindicals que eslem
presents en la MESA SECTORIAL d'EDUCAClO a presentar per escrit a
finals de novembre un primer esborrany sobre el cicle 12-14, En aquest pro-
jecle s'anaven a arreplegar: criteris d'adscripció, zones que avancen el 12-14
el proper curs amb caràcter experimental, calendari d'incorporació de l'alum-
nat de cada centre de Primària als centres d'ESO, proposta de zones a cada
província per al Concurs General de Trasllats i modificacions del mateix. En
aquest moment el MEC encara no ha presentat aquest document.

Aquest tema produirà, segurament, un gran malestar entre el professorat
d'EGB, que veurà com es modifica la scua destinació definitiva, supressions,
canvis en les seues condicions de treball, etc. Si al mateix temps el MEC i les
diferents Comunitats Autònomes han decidit retardar un any la implantació
del darrer cicle de primària (5é i 6é ), la negociació pot tindré un ritme més
lent; més encara si es pensen prendre decisions de greus conseqüències per al
professoral en un any que, a més a més, és electoral.

Tampoc ens hauria d'estranyar cl contrari, és a dir, que tothom estigués
confiat i que les Administracions Educatives publicaren, el projecte definitiu
en el moment més inesperat al BOE i DOGV, sense que pugam canviar res.

Qualsevol cosa pol passar; per això, hem d'estar expectants. Per la nostra
banda, us informarem amb la major puntualitat de totes les novetats que
vagen apareguenl sobre cl lema.

QUINA POSTURA TENIA EL MEC FINS ARA ?

El MEC ha estat plantejant fins ara, i abans d'aprovar el retardamenl de la
LOGSE, la negociació de qüestions concretes, sense voler entrar a tractar glo-
balment tol el procés Í sense tenir un coneixement previ de la XARXA DE
CENTRES definitiva. Fins ara ha avançat les següents línies, pendent de con-
cretar en un fulul document:

I.- Adscripció voluntària al cicle 12-14.

2.- Mínima mobilitat del lloc de treball.
3.- Zones tancades que linguen més d'un centre de Secundària.
4.-.Preferència per a qui se li ha suprimit el lloc de treball i per a qui acee-

desca del grup B a l'A.
5.- Mitjançani una norma legal. Potser una modificació del concurs de tras-

llats.
6v- Canviar mínimament les especialitats vigents, exceptuant les noves que

apareixen en l'ESO.
7.- Autonomia de cada Comunilal Aulònoma, respectant unes normes

comunes.
8.- Calendari de quatre anys. A les zones rurals, més temps.
9.- El plantejament final hauria d'estar clar abans que es resolga el Concurs

General de Trasllats d'enguany.
10.- Aperlura d'una via al marge de les oposicions per a aconseguir noves

habilitacions, amb un temari i una prova de capacitació.
í I .-Mentre el cicle 12-14 reste als centres de Primària, el professorat espe-

cialista impartirà classes en Primària i Secundària.
12,-L'horari seria de 30 hores de permanència i 25 lectives mentre s'estiga

als centres d'EGB. Quan es passe a l'Institut, el mateix que la resta de perso-
nal'del centre.

13.-No hi haurà modificacions de salari per al professorat d'EGB del cicle
12-14.

La postura de l'STEPV-STEs sobre el lema es resumia en cl decàleg que
vàrem publicar a l'anterior número de "All i Oli" i al qual ens remitim i us
animem a repassar.

5enfenc/o sobre la adscrípción en EGB:

De momento, nada nuevo
En el "AlI-i-OM" número 83 del

pasado rnes de diciembre dàbamos
cuenta de la sentencia del Tribunal
Superior de Justícia de la Comunidad
Valenciana según la cual se anulaba
la Orden de Adscripción por no exis-
tir previamente la correspondiente
catalogación de puestos de irabajo.

Sobre este lema luvo lugar una
Mesa Tècnica enlrc Administración y
Sindicatos, de cuyo contenido no se
puedc oblener una información que
podamos considerar definitiva. En
realidad, desde la aparición de la sen-
tencia se abrió un proceso mas judi-
cial que polílico, si atendemos al
punto de vista de la Conselleria. En
cualquíer caso, y en lo tocante a lo
político, el STEPV reitero su crítica a
u n ^ proceso con cl que discrepamos
desde el principio.

Desde el punlo de vista de la
Administración, la sentencia esta ya
ejecutada, puesto que todo el profe-

sorado luvo conocimienio previo del
catalogo de su propio centro a través
de comunicaciones dirigidas a cada
centro y, en todo caso, la Orden
correspondienle se publico denlro del
período eslablecido para la Adscríp-
ción, aiinque no previamente. Si a
pesar de todo esto hay quïen enliende
que así no se da cumplimienlo a la
sentencia, el juez ya lo concretarà
con requerim Í en tos mas precisos.

Hasta aquí lo jurídico, que ahora
mismo es lo mas importante. La sen-
tencia es de obligado cumplimiento y
no se puede recurrir. Si se aceplan las
razones de la Conselleria, todo queda
como estaba. Si no es así nos espera
una nueva adscripción, però eslo ya
es olro momento del proceso, aunque
entonces predominaran las razones
políticas, las mismas que ya le dimos
a la Administración en el 90 para
hacer las cosas de otra manera.

Supressions d'unitats
escolars Curs 92-93

La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència de la Generalitat Valen-
ciana ens va enlregar als sindicals un
document titulat "Criteris generals
per a la modificació de la composició
dels centres d'EGB, Infantil, Primà-
ria Í Pre-escolar".

La Mesa Sectorial d'Educació del
10 de novembre del 1992 es va reu-
nir per a negociar aquest document.
Des de l'STE-PV vam considerar que
no podíem entrar a negociar criteris
de supressions sense primer tindré
una NEGOCIACIÓ més global en
temes com:

* MAPA ESCOLAR - XARXA
DE CENTRES - PLANIFICACI_
ESCOLAR DE LA REFORMA.
Negociació dels criteris i la seua pos-
terior aplicació.

* APLICACIÓ DE LA REFOR-
MA. Cal clarificar aspectes com
l'accés al cicle 12-14, tutoria de 6é,
catàleg dels centres de Primària, ...

* Després de iractar aquests
aspectes, podríem estar en condi-
cions de negociar el document pre-
senlal per la Conselleria sobre
"supressions escolars per al curs 93-
94".

Malgral açò, la Conselleria ens va
convocar a dues reunions per a con-
sultar-nos aspectes més concrets. A
la primera reunió parlàrem sobre la
tutoria de 6é i a la segona sobre la

recatalogació dels llocs de treball de
castellà a valencià.

Després d'aquestes reunions la
Permanent del Consel l Escolar
Valencià ha demanat a la Conselle-
ria que relire el documenl de "Crile-
ris..." i presenle un nou. Els motius
que han portat a aquest òrgan de par-
ticipació a prendre aquesta postura
són semblants a la crítica feia per
l'STE-PV.

A més a més- el dia 3 de desembre
llegíem als diaris que el Conseller
pensa presentar, després del debat
dels pressupostos, un "plan de actua-
ciones para la imp lan l ac ión de la
LOGSE en e! País Valenciano".

El passat 18 de desembre la Con-
ferència d'Educació (òrgan en el qual
eslan representats el MEC i les CC
AA) va decidir que la implantació
del tercer curs de Primària s'ajornarà
un curs.

En conèixer aquesta decisió,
l'STE-PV ha demanat formalmenl a
la Conselleria, una volta més, que
retire el document sobre supressions
Í la seua aplicació.

Això seria el més lògic com a
conseqüència de la decisió presa per
la Conferència d'Educació. Si un
dels criteris per a fer l'ajust escolar
era precisament la implantació del
tercer cicle en el curs v inent , ara,

després del seu ajornament, cal una
revisió de tots els criteris; si no es fa
així, se'ns dona r i a la raó í ens
demostraria que la major part de les
supressions, per no dir loles, es fan
sense criteris objectius.

Tant és així que és molt possible
que en llegir l 'All i Oli ja tindrem Ics
dades concretes de supressions per al
curs 93/94. Més encara, sembla que
els periodistes han tingut la informa-
ció abans que els sindicals i els afec-
tats. Tota una mostra del menyspreu
d'alguns polítics envers el professo-
ral.

Davant les supressions, què hi
podem fer?

*Trametre ràpidament als sindi-
cals els plecs de signatures que ha
distribuït l'STE-PV en els cenlres.

^Prendre acords de claustre, dels
Consells Escolars de Centre t dels
Consells Escolars Municipals en con-
tra de les supressions, els qua ls
s'haurien de fer públics i d'enviar als
responsables educa t ius : SS TT,
Direcció General de Centres... A més
de fer arribar una còpia als sindicals.

^Pa r t i c ipa r ac t ivament en les
accions que s'aproven dins del marc
unitari de les Juntes de Personal.

*Esmenar cada supressió mit -
jançant les al·legacions que conside-
reu oportunes. Envieu còpia a la seu
del Sindicat.

Oposicions cíe/9?

Encara no hi ha res definitiu
El passat dia 30 de gener, la prem-

sa de València va publicar la darrera
notícia sobre les oposicions del 91.
Les notícies barrejaven opinions i
informació; en aquest sentit hem de
dir que les opinions no s'adíuen, des
del nostre punt de visla, amb el que
signifiquen els fets: molta roba i poc
sabó.

La notícia és que la Sala Tercera
(Secció 7a) del Tribunal Suprem va
emetre un auto el 23 d'oclubre de
1992 mitjançant el qual es declara la
inadmissió del re'curs de cassació
interposat per la Generalilal Valen-
ciana conlra la sentència dictada per
la Sala del Contenciós-Administratiu
(Secció Ia) del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana
(TSJCV).

La sentència del TSJCV estima

parcialment la demanda promoguda
per una opositora contra l'Ordre de la
Conselleria de Cu71tura, Educació i
Ciència, de 14 d'octubre de 1.991,
que publ ica la relació de mestres
aprovats en l'oposició. El que suposa
aquesta sentència és l'anul.lació de
les esmentades llistes d'aprovals Í la
seua substitució per les que, d'acord
amb el nou barem que ja havia esta-
blert amb anteriorital el mateix Tri-
bunal, havia de publicar la Conselle-
ria, cosa ben coneguda per tothom..
- No-obstant-això, e!-propi TSJCV
dictava més tard una Providència, a
instància de la Generalitat, que ve a
reconèixer que, com que la llista
d'aprovats és una conseqüència de
l'ordre de convocatòria (i, per tant,
del barem), s'estarà, en tot cas, al que
resulto definitivament sobre l'ordre
de la convocatòria.

En aquest sentit, a hores d'ara no
hi ha ningú que desconega que la
convocatòria de les oposicions
DEPÈN DEL TRIBUNAL SUPREM
i que serà la sentència oportuna (tan
esperada!) la que no sols aclarirà els
termes de la convocatòria, sinó que,
en conseqüència, determinarà també
les llistes d'aprovats.

El fet que s'haja desestimat el
recurs de cassació de la Generalitat
Valenciana, per no ajustar-se als pro-
cediments establerts, no lleva ni posa
res. .En_d_efin]li va,, h_an_parlat, en part,
de la forma, però sense arribar al
fons. Mentres, la Conselleria ha
hagut de publicar noves llistes de
seleccionats seguint el TSJCV, però
sols el Tribunal Suprem determinarà
la legalitat de la convocatòria i, per
tant, quines són les persones definiti-
vament aprovades.



PRIMÀRIA / 5

La responsabilitat
civil i El Genovés

El 23 de novembre de 1992 es va celebrar a València el judici pels fets
malhaurats ocorreguts a l'escola d'El Genovés.

La sentència condemnatòria dels mestres, ara recorreguda per totes les
parts, obri de bell nou entre el professorat l'antiga amenaça de la RESPON-
SABILITAT CIVIL I PENAL derivada de l'exercici de la nostra professió.

Per la nostra banda no hem pretès mai substraure'ns a l'acció de la justícia
que se'n derive dels nostres actes, ni estem per invocar "l'esperit de cos", una
malentesa autodefensa que ens allunya de les solucions als nostres problemes
i, de vegades, de la resta de la comunitat educativa.

Pel contrari, es tracta que la societat i l'Administració comprengueu que
els riscs de la docència estan en la pròpia naturalesa del nostre treball, sobre-
tot quan ens hem compromès a atorgar al nostre alumnat el paper de subjecte,
de protagonista del seu propi procés d'aprenentatge, de la seua maduració
personal, de la seua formació com a persona.

Hauria de desaparèixer per a sempre la idea segons la qual un centre edu-
catiu és, sobretot, una gran "guarderia" on hi ha unes persones treballant per-
què a les xiquetes i xiquets no els puga passar res, és a dir, que estiguen "ben
guardats".

Altrament, un centre educatiu és una comunitat de persones on es fa un
. seguit d'activitats de tot tipus, on es mantenen relacions personals molt com-
plexes, on s'atenen molts problemes, algunes vegades en substitució de qui ho
hauria de fer. És en aquest marc on s'ha d'entendre la responsabilitat del pro-
fessorat i per tant, a poca sensibilitat que es tinga, es comprendrà que qualse-
vol de nosaltres podria veure's al banquet dels acusats.

Tots els sindicats de la JUNTA DE PERSONAL i l'ADMINISTRACIÓ
hem mantingut diverses reunions arran el cas d'El Genovés per tal de trobar
una solució immediata a la quantiosa indemnització fixada per la sentència i
que sobrepassa amb molt la cobertura de la pòlissa d'assegurança contractada
per l'Administració. Però, a més, hem de trobar també una manera de resol-
dre aquests problemes per a sempre i per a tothom. En aquest sentit hi ha
acord per a augmentar la cobertura de la pòlissa, així com introduir modifica-
cions a les condicions generals que suposen més garanties. Per la nostra part
entenem que no s'hauria d'arribar a discriminar activitats en funció de la seua
concreció en el Pla General Anual o qualsevol altre requisit burocràtic. La
vida escolar és molt més complexa que tot això i, al mateix temps, molt més
senzilla per la quotidianilat de moltes accions que no formaran mai part de
cap pla.

La reforma dels codis Civil i Penal de gener de 199 i i la contractació
d'una assegurança, tot i ser importants, no són suficients per a tornar la tran-
quil·litat a qui cada dia corre el risc de ser mestre o mestra d'EL GENOVÉS.

Crida al professorat interí

Jornada sobre
la Inspecció»

Saba d o 6 de marxo
Casa de la Cultura
Oliva {La Safor}

En los últimos aííos se han producido
cambios importantes en la confíguración
de la Inspección Educativa, tales como la
desaparición de los cuerpos de inspecto-
res de los distintos niveles educativos, su
integración en un único àmbito de actua-
ción, al menos teóricamente, y la modifi-
cación de la forma de acceso, entre los
mas destacables.

Ante esta situación el STE-PV no ha
llegado a definir un posicionamiento glo-
bal, o suficientemente clarificador, que
guíe su intervención sindical en el tema.
Con esta aportación se pretende iniciar el
debaté y fíjar un marco que permita ir
concretando, con posterioridad al debaté
congresual, nuestras líneas de actuación.

El V Congreso acordo, como conse-
cuencia del debaté, celebrar esta jornada
con objeto de profundizar en el tema.

El texto congresual que servirà de base
para reiniciar los trabajos en esta jorna-
da lo podéis encontrar en el ALL-I-OLI
Extra «Ponències 2», de abril de 1992, y
que se envio a toda la afiliación en su
momento.

En caso de que lo hayàis extraviado,
quedan algunos ejemplares, que se
encuentran a vuestra disposición en las
sedes del Sindicato.

Comunicad vuestra participación
cuanto antes, personal o telefónicamente,
en cualquier sede.

VEN Y PARTICIPA.

Aquest curs 92-93 s'acaba el compromís d'estabilitat
pactat entre rAdmínistració i sindicats (a excepció de
TSTE-PV i CSIF) per a determinats col·lectius de profes-
sorat interí.

Enguany podria finalitzar també el termini que s'esta-
bleix de forma transitòria a la LOGSE per a l'accés a la
condició de funcionari del professoral interí.

L'oposició del 91 no s'ha resolt encara i assenyala
unes perspectives no massa clares per al 93-94, malgrat la
confiança fonamentada que tenim en veure una solució
satisfactòria.

No cal insistir més perquè quede clar que cal, des
d'ara mateix, engegar un procés que ens permeta encarar
amb les millors condicions possibles una negociació pen-
dent sobre el futur immediat del professorat interí.

La Confederació d'STEs proposa a les assemblees i
els sindicats la PLATAFORMA següent:

1. Readmissió de totes les persones acomiadades en
algunes zones de l'Estat.

2. Augment real de plantilles i de cups de substitu-
cions per a garantir el treball i atendre les necessitats d'un
ensenyament de qualitat.

3. Desvincular el sistema de contractació del resultat
de les oposicions. Ordenació de les llistes per antiguitat.

4. Estabilitat per a tot el professorat interí.

5. Accés a la docència per concurs de mèrits basaí. en
l'antiguitat que solucione definitivament la problemàtica
del professorat interí i contemple la situació dels col·lec-
tius amb problemes de titulació.

6. Igualtat en les condicions laborals i econòmiques
del professorat interí amb el funcionariat.

Una vegada més cal que el professorat interí torne a
reunir-se, a debatre i a reflexionar sobre el seu futur. Els
darrers anys han estat molts els avanços que ha produït la
contínua lluita d'aquest professorat per l'estabilitat i
l'accés. Seria lamentable tirar per ía borda tants esforços.

L <PV us desitja bona festa
CARNESTOLTES

Ha nascut la FEVAEPA
(Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes de Centres d'EPA)

El dia 1 1 de desembre passat es
constituí a la ciutat d'Alacant la
Federació Valenciana d'Associacions
d 'A lumnes de Centres d'EPA
(FEVAEPA). La constitució d'aques-
ta nova federació en l'àmbit d'aques-
la modalitat educativa obeeix a una
necessitat:cercar un mitjà de repre-
sentació de tot l 'alumnat del País en
la Mesa dels Agents Socials per
l'Educació de Persones Adultes.

EI procés de constitució de la
Federació ha estat paral·lel al de la
Mesa, s'inicia a València en la reu-
nió del 2 d'octubre de 1992 amb la
formació d'una Comissió Gestora i
es materialitzà al mes de desembre
amb la presentació en cl registre
d'associacions, de la Generalitat
Valenciana de la documentació fun-

dacional, així com dels Estatuts que
la regiran.

La finalitat que mou la constitució
de la Federació és impulsar l'establi-
ment d 'un sistema educatiu, en el
marc de l'educació permanent, dirigit
a les persones adultes, per a que
puguen desenvolupar les seues prò-
pies aptituds, enriquir els seus conei-
xements i millorar les seues com-
petències tècniques i professionals,
en la doble perspectiva de la forma-
ció integral de ia persona i de la seua
participació en el context sòcio-
econòmic i cultural.

A més a més d'aquesta gran fina-
litat, als Estatuts de la Federació
figuren els requisits que haur ia
d'acomplir aquest sistema educatiu,
d'entre els quals destaquem:

Que permeta a la població adulta

l'obtenció de la titulació bàsica del
sistema educatiu vigent (GES en la
LOGSE), així com el desenvolupa-
ment d'activitats socioculturals.

Que permeta, quan les cir-
cumstàncies ho aconsellen, el desen-
volupament de programes de forma-
ció professional reglada i de determi-
nades línies de batxillerat.

Que la seua posada en pràctica es
realilze en centres propis d'educació
de persones adultes, tol contemplant
les modalitats educatives: presencial
i distància.

Que garanlesca el desenrotllament
de la modalitat presencial, atenent les
modalitats dels usuaris.

Que potencie el desenvolupament
de convenis de col·laboració amb les
entitats públiques o privades, sense

ànim de lucre, que facen activitats de
formació d'adults.

Que permeta la programació i
desenrotllament de projectes de Base
Territorial com a vehicle idoni per al
desenvolupament comunitari.

Resulta ben evident que per a
materialitzar un sistema educatiu per
a les persones adultes que reunesca
les característiques abans esmentades
serà necessària l'articulació d 'un
marc legal que ultrapasse les com-
petències de l'actual Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència. Aquest
rnarc podria ben bé ser el contingut
de la futura Llei Valenciana d'Edu-
cació de Persones Adultes, que arre-
plegaria els punts abans exposats,
garantiria el seu finançament i posa-
ria les bases per a la creació d'un
organisme autònom, l'Institut Valen-

cià d'Educació de Persones Adultes,
el qual seria l'encarregat de coordi-
nar totes les actuacions i els recursos
disponibles.

Les actuals autoritats de la Conse-
lleria de Cultura no consideren
necessària la promulgació d'una Llei
d'Adults en els termes abans esmen-
tats, jJa ens contaran com pensen
arreglar-ho! Es constata, una vegada
més, l'allunyament entre les postures
de l'Administració i les necessitats
dels administrats.

La tasca està iniciada i és per això
que des d'ací fem una crida a totes
les Associacions d'Alumnes de Cen-
tres d'EPA del País que s'integren en
la Federació. Som conscients de les
dificultats que se'ns presentaran,
però estem segurs que units tindrem
més força.
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El volem ben lliure
D'uns anys ençà, al començament

de cada curs escolar, e) proí'essorat i
l 'Adminis t ració mantenim un pro-
fund desacord sobre l 'Ordre que
regula el curs. Recordeu, si més no,
la mobilització del 91, a conseqüèn-
cia de la qual vam aconseguir frenar
radicalment la disminució de profes-
sorat i a r rancar la negociació de
l'Ordre d'enguany.

Els sindicats vam presentar a la
Conselleria una plataforma unitària
en què es plantejava com a punts
fonamentals la recerca d'un mecanis-
me de substitucions per a Primària i
la consecució de reivindicacions
històriques per a Secundària: desapa-
rició de les afins, reconeixement de
pràctiques Í desdobles necessaris dins
de les 18 h. leclives, unificació de
condicions d'FP i BUP.

En el desenvolupament de la
negociació, l'Administració arriba a
presentar un esborrany on desapareix
el concepte d'assignatures alïns i el
de professorat desplaçat, però en les
instruccions posteriors els lorna a
imposar.

F ina lmen t , tols els Sindicats
manifestem el nostre posicionament
globalment contrari a l'Ordre i, des-
prés de la darrera Mesa de Negocia-
ció, celebrada el 3 de juny, la donem
per tancada.

En eïxe context, l'STE-PV va
enviar diversos cartells informatius a
lots els centres, on s'explicava allò
aconseguit i el que quedava pendent,
al temps que es va convocar assem-
blees per a tractar el tema: la del 26
de maig a l'IB Benlliure i la del 4 de
juny als locals de l'STE-PV.

En començar el curs, l'STE-PV
intenta de nou informar i mobilitzar
el professorat: s'envien cartells infor-
mat ius als centres, es convoquen
assemblees, s'envien notes de premsa
i, el 15 d'octubre, es publica al diari
"Levante" un comunicat en pareguis
termes que el que havia publicat l'IB
Beni I iure.

Al mateix temps, un grup de
directors es posicionen contra l'Ordre
d ' in ic i de curs i inicien un procés
autònom de mobilització, que, mal-
grat que té bona intenció, arriba tard.
A ressaltar d'aquest procés la major
receptivitat del sector de Formació
Professional a les dinàmiques unità-
ries, i la menor de Batxillerat, tema
aquest que s'haurà d'analitzar perquè
no és bo per al conjunt del professo-
rat. Enguany, però, pocs centres es
manifesten públicament contra
l'Ordre, i el que ho fa, !a paga.

L'INSTITUT DE BATXILLERAT
BENLLIURE

EI dia 14 de setembre el Claustre

BEN LLIURE

es posiciona contra l'Ordre i publica
en premsa el seu desacord. En sínlesi,
manifesten allò que l 'any anterior
van publicar la major pari dels claus-
tres de Secundària del PV. També
lamenten la manca de voluntat dialo-
gant de l'Administració amb els sec-
tors implicats.

La comunicac ió de l ' in ic i de
l'expedient arriba a l'IB Benlliure el
dia 17 de desembre. Pel que fa a la
directora, se li atribueix la presumpta
comissió de les següents faltes disci-
plinàries: una de moll greu, tipificada
en l'article 6.d) del Reial Decrel
33/1986, pel que s'aprova el Regla-
ment de Règim Disciplinari dels fun-
cionaris de l 'Adminis t rac ió de
l'Estat: "L'adopció d'acords mani-
festament il.legals que causen perju-
dici greu a l'Administració o als ciu-
tadans"; i d'altres faltes greus t ipi f i -
cades als articles 7.1.h): "L'emissió
d'informes i l 'adopció d'acords
manifestament il.legals quan causen
perjudici a l'Administració o als ciu-
tadans", i 7.1.1): "L! incompliment
injustificat de la jornada de treball
que acumulat supose un mínim de 10
hores al mes". Quant al secretari, se
li atribueix la comissió d 'una falta
tipificada a l'article 7.1.c): "Les con-
ductes constitutives de delit dolós
relacionades amb el servei o que cau-
sen dany a l 'Administració o als
administra Is".

A partir de la incoació dels expe-
dienls, i la conseqüent indignació,
s'engega una mobilització de la qual
es pot assegurar que tothom s'hi
implica. Algunes files remarcables
ho demostren:

* La constitució de l'Assemblea
Permanent del B e n l l i u r e , i d i n s

d'ella, cl paper jugat per un nombrós
nucli de professorat, sense el com-
promís del qual no haguera sigut pos-
sible la mobilització.

* El decisiu paper de la Junta de
Personal i els sindicals que la compo-
sen: STE-PV, CC OO, CSJF, UGT,
ANPE i USO, i que en l'assemblea
celebrada a l'Escola d'Idiomes de
València es posa de manifesl perquè:
serveix per a orientar el procés, amb
la convocatòria de Claustres i Con-
sells Escolars Extraordinaris; vincula
a tothom: Junta de Personal, sindi-
cats, professoral del Benlliure, direc-
lors i representants de claustres..., i
genera la dinàmica per tal d'aconse-
guir el posicionament del professorat
als claustres, bàsic per al resultat
final.

* El compromís de l 'a lumnat en
resposta a la convocatòria dels seus
representanls en el CE lancava un
cercle j un t a pares i mares. Dues
actes davant la Conselleria, els dies
11 i 20 de gener, ho testimonien.

EL SOBRESEÏMENT.

Després de lots aquest fels, de
l 'àmplia solidarital i encara enmig
dels tràmits del procés, que van aliar-
ganl-se, el Conseller, en considerar
que "no aprecian mala fe en los inco-
ados", acorda sobreseure l'expedient.
Quan el dia 3 de febrer se celebra una
concenlració en Conselleria, convo-
cada per la Junta de Personal, aquest
fet ja s'ha produït.

Però aquest procés te també noms
propis: el de JOSEFINA i el de
JAVIER; sense el seu decidit posi-
cionament personal res haguera estal
possible, Í això no hem d'oblidar-lo.

PER QUE AQUESTS FETS?

Moltes han estal les coses que
s'han dit, i s'han escrit, sobre aquest
fel. En el fons d'aquest tema, com
assenyalàvem al darrer número d'All
i OH, està una perillosa cadena de
fets que des d'una falsa perspectiva
d'eficàcia del sistema educatiu ha
desencadenat tol un seguil de provo-
cacions al professoral i que ha porlat
als centres educatius una conlinuada
onada d' indignacions i exaspera-
cions. L'Ordre d ' i n i c i de curs, el
calendari escolar, la indiferència i
menyspreu pels treballs del Consell
Escolar Valencià en temes com les
vacances inlerlrimestrals, supres-
sions, la matrícula en la Universi-
tat..., encetant una dinàmica que ha
buscal l'enfrontament entre els dife-
rents seciors de la comunitat educati-
va, en un intenl de presentar al pro-
fessorat com a responsable de les
deficiències del sistema educaliu.

En aquest context, el cas del Ben-
lliure, i d'altres que no per menys
coneguts no són importants, han
intentat limitar les competències que
claustres i consells escolars, malgral
les limilacions i la burocràcia que els
envollen, s'han guanyat després de
molts anys d'exercir la reflexió, la
crítica..., en definit iva, la llibertat
d'expressió. S'ha volgut que els
òrgans de parlicipació es convertiren
en dòcils i burocràlics inslrumenls
que pensen només allò que se'ls indi-
ca que han de pensar. No és cert que
s'haja volguí corregir uns actes
"il.legals". Cada dia els centres deci-
deixen i actuen en molts temes que
ningú els ha encarregat però que tol-
hom accepta que han d'estar ben pre-
sents: la lluita contra el racisme, les
intoleràncies de qualsevol tipus, les
agrcsions sexuals, la Pau, la solidari-
lal..., en són només alguns exemples.
També els centres són conscients
dels problemes de la gestió econòmi-
ca diària. Però en el cas del Benlliure
aquest exercici de la crítica han valo-
rat que els feia mal. I havien decidit
tallar-lo a qualsevol preu. Perquè en
són molts els centres que s'han atre-
vit al llarg dels anys a fer públiques
les seues i crítiques reflexions. El sis-
tema democràtic necessita, Í molt,
d'aquest exercici. I ho ha de conti-
nuar fent.

En el fons volen aconseguir un
professorat que entenga el seu treball
des de la perspectiva de "funciona-
ris" que només compleixen allò que
se'ls ordena mitjançant normes i cir-
culars. Però han oblidat que l'ensen-
yament és molt més que una fàbrica
que produeix coneixements. Per altra
banda s'intenta, en els centres educa-
tius, aplicar una normativa que s'ha
fel des de la ignorància de les especi-
ficilals de l 'ensenyament. Són
innombrables les Lleis, els Decrets,
les Ordres..., que s'elaboren amb la
"coletilla" que "...seran objeto de
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regulación específica en el sector de
la Ensenanza...". Regulació que quasi
mai arriba i que és causa de no pocs
anacronismes en el nostre sector.

PERSPECTIVES DE FUTUR

Cal que la reflexió lorne als cen-
tres, que les provocacions no donen
pas a oblidar els compromisos que
tenim amb el nostre a l u m n a t .
L'Administració deu ser la primera
en reflexionar. Aquest no és un bon
camí. Aquesta mobilització ens ha
d'animar a proposar-nos que cal la
recerca d'un mecanisme adequat per
a que l'Ordre del 93/94 no siga igual.
Però, d'entrada, ens trobem davant
d'un repte que marcarà la vida dels
centres moll més enllà d 'un curs: la
negociació del Reglament Orgànic
dels Centres. Un reglament que refor-
mularà les competències dels dife-
rents òrgans de gestió. I, fins i tot, en
crearà de nous.

Davant d'això, i per a evitar
lamentacions posteriors, hem de
començar a treballar. De moment us
informem que:

*hem enviat el primer projecte de
Reglament Orgànic dels Centres del
MEC al professoral de tots els cen-
tres de Secundària que representa el
Claustre en el Consell Escolar.

*hem organilzat dues Jornades,
obertes a tot el professorat, per a
debatre aquest projecle i les innova-
cions posteriors.

*hem sol·licitat de la Conselleria
l'apertura de les negociacions, a la
qual cosa ha contestat que l'encetarà
a finals d'abril (potser quan el MEC
ja haja tancat la seua per a copiar-la
millor). Aquest Reglament ha d'apro-
var-se al PV ja que no es tracta d'una
"norma bàsica" per a tot l'Estat.

Esteu pendenls de l'STE-PV. Prò-
ximament us proposarem un meca-
nisme de participació per a aquesta
negociació tan important. Esperem
que la reflexió d'aquestes darreres
setmanes, i lot el que ha suposat de
reforçar la unitat i el treball dels qui
hem participat, servesca per a encetar
unes noves relacions unitàries que
accenluen la participació i el compro-
íïs amb el treball de cada dia. Perquè
en definitiva només volem un Regla-
ment Orgànic dels Centres que
siga Ben Lliure.

Resolución del Consejo Escolar Valenciano
Si la Ley define la existència en el sistema

educativo de dos órganos colegiados, Claustre
de Profcsores y Consejo Escolar de Centro, es
porque la Sociedad civil entendió, ya en su
momento, que la educacïón no podia ser con-
cebida solo como una sèrie de actos adminis-
tralivos, sinó que respondía a concebirla como
una sèrie de actos vivos en los que participan
todos los implicados directa o indireclamenle
en ella.

La Administración Educativa no solo està
obligada a proteger, y en su momento incre-
mentar, las competencias conferidas, sobre

lodo a los consejos escolares, sinó que debc
potenciar el dcrecho de opinar y haccr pública
esa opinión, derecho que constitucionalmentc
asiste a los órganos colegiados. Las opinïones
de estos órganos, incluso las críticas con la
acluación de la Administración, son impres-
cindibles para que esa Administración sepa de
las carencias o de los errores en su actuar.

Por lodo ello, esle Consejo Escolar Valen-
ciano LAMENTA:

1.° Que los responsables de la Conselleria
de Cultura, Educacïón y Ciència ordenase
incoar un expcdiente a la Directora y Secreta-

rio del IB Benlliure, porque el Claustro de
Profcsores y el Consejo Escolar de Centro
acordasen publicar un anuncio en la prensa
local criticando ta Orden de Funcionamiento
de centros y las segundas Instrucciones com-
plemenlarias.

2.° Que desoyendo la opinión de lodos los
miembros de la comunidad escolar, profeso-
res-sindicalos, padres y alumnos, no se instru-
yese el expedienle ràpidamente, sobreseyén-
dose antes del mes de enero, siendo incom-
prensible que esa instrucción no solo no se
realizase con caràcter de urgència, sinó que se

retrasase incluso mas allà del mes que deler-
mina la legislación vigenle.

Por otra parte, este Consejo Escolar Valen-
ciano RECOMIENDA a los administradores
educativos que en adelante sean sensibles a
toda aquella opinión que unànimemente trans-
milen lodos los miembros de la comunidad
educativa. Al mismo liernpo, sabiendo que se
ha causado un dano que no podrà ser reparado
en su totalidad, sobre lodo en las Ensenanzas
Medias, anima al profesorado, a los padres y a
los alumnos a que sigan esforzàndose para
entre todos seguir mcjorando la ensenanza.
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Revisa't la nòmina
Les retribucions dels funcionaris públics per a l'any 1993 tindran un increment del
r8% sobre les fixades en l'any 1992, incrementades en el 0'09524%.
També hi haurà una paga equivalent al 0'09524% de les retribucions del 92, diferent
de r anterior per la mateixa quantitat i no consolidable, per a compensar la desviació
de l'IPC.
Els treballadors i treballadores de l'ensenyament, de nou quedem exclosos d'altres fons
addicionals prevists en la funció pública.

I. TAULA DE RETRIBUCIONS 1993. Retribucions brutes

M. de Primària

M. de Taller

P. de Secundària

Catedràtic

Inspecció Educ. Grup B

Inspecció Educ. Grup A

Sou base

120.458

120.458

141.927

139.927

120.458

141.927

Trienni

4.359

4.359

5.448

5.448

4.359

5.448

C. Destí

60.893

74.989

74.989

89.821

60.893

74.989

C. Kspccífk

36.596

36.764

37.064

43.685*
8.548**

110.363

110.363

T. Mensual

= 222.306

- 236.570

- 259.428

- 278.881
.= 287.429

.= 296.073

- 332.727

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

II. TAULA DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS SEXENNIS

Permanència com a funcionaris de carrera en la Funció Pública Docent i a la seua partici-
pació i aprofitament en activitats de formació que s'aplicarà al personal que ho tinga reconegut:

Pels primers sis anys, 5.095 mensual
Pels segons sis anys (a partir de Pl-X-93), 8.000 mens.

III. TAULA DE COMPLEMENTS ESPECÍFICS D'ÒRGANS
UNIPERSONALS

Director

Cap Estudis

Secretari

Onlres d'EGB i Educació Especial

A

67.033

23.320

23.320

B

60,681

21.912

21.912

c

46.909

21.209

21.209

D

32.465

15.582

15.582

E

19.801 mensual

—

—

Tipus A; Centres de 55 o més unitats. Tipus C: Centres de 16 a 23 unitats.
Tipus B: Centres de 24 a 54 unitats i centres Tipus D: Centres de 8 a 15 unitats,

específics d'Educació Especial. Tipus E: Centres de 3 a 7 unitats.

CENTRES DE SECUNDARIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS

Director
Vice-dírector
Cap Estudis
Secretari

A

81.797
35.982
35.982
35.784

B

70.454
35.278
35.278
35.278

c

63.778
25.430
25.430
25.430

D

57 734
21.912
21.912
21 912

E

262 944

F

21 912

Tipus A: Centres de més de 1.800 alumnes. Delegades de Formació Professional
Tipus B: Centres de 1.001 a 1.800 alumnes. i Escoles d'Arts Aplicades i Oficis
Tipus C: Centres de 601 a 1.000 alumnes. Art ís t ics i Aules d'Extensió de
Tipus D; Centres de menys de 601 alumnes. E.O.l.
Tipus E: Extensions de Batxillerat i Seccions Tipus H: Col·legis homologats municipals.

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS

Instituts de Batxillera!

Cap de Seminari.
Vice-secretari

Conservatoris de Música, Escola
Superior d'Art Dramàtic i Dansa i
Escola Superior de Cant
Cap de Seminari
Coordinador d'Especialitat
Vice-secretarí
Administrador
Escola d'Aris Aplicades i Oficis Ar-
(ístics

Cap de Seminari
Coordinador d'Especialitat
Vice-secretari

Complex Educatiu de Xest
Director del Centre Residencial
Vice-dírector
Secrelari
Coordinador

Escola d'Idiomes
Cap de Seminari.
Vice-secretari

Mensual

8.548
5.031

8.548
8.548
5.031
5.031

8.548
8.548
5.031

37.819
18.396
18.396
8.548

8.548
5.031

Instituts de Formació
Professional
Cap de Divisió 8.548
Cap de Departament 8.548
Administrador tipus centre A 35.982
Administrador tipus centre B 35.278
Administrador tipus centre C 25.430
Programa de Reforma
Coordinador Tècnic 56.156
Assessor Tècnic 42.816
Centres de Professors i Serveis
Psicopedagògics Escolars

Director de CEP o SPE 56.156
Professor de EGB, EE MM, Asses-
sor de CEP i SPE 42.816
Assessor Tècnic de Valencià 42.816
Centres Públics d'Ensenyaments Bà-
sics i EE

Responsable de Centre de menys de
3 unitats 8.548
Inspecció educativa
Inspector Cap de la Unitat de 1E
(ST) 41.651
Inspector Coordinador de Circuns-
cripció 13.121

IV. QUOTES A MUFACE I DRETS PASSIUS. HAVERS
REGULADORS

Grup A
Grup B

Mut'ace

5.211
4.101

Passius

10.127
8.377

L'haver regulador per al grup A = 3.863.915 pessetes anuals.
L'haver regulador per al grup B = 3.041.000 pessetes anuals.

CÀLCUL DE PENSIONS PER A 1993

Encara que els havers regula-
dors per a determinar les pensions
del 1993 es fixen en l'article 38 de
la Llei 39/92, el tope màxim de
percepció de pensions públiques
s'estableix en 3.437.644 pessetes
anuals i en 245.546 pessetes men-
suals.

Anys
de Servei

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35 o mas

Percentatge
del regulador

26'92
30'57
34'23
37'88
41*54
45'19
48'84
52'50
56'15
59'81
63'46
67' 11
70'77
74'42
78'08
8173
85'38
89'04
92'69
96'35

lOO'OO

Haver anual brut

3.860.242
Grup A

1.039.177
1.180.076
1.321.361
1.462.260
1.603.544
1.744.443
1.885.342
2.026.627
2.167.526
2.308.811
2.449.709
2.590.608
2.731.893
2.872.792
3.014.077
3.154.976
3.295.875
3.437.159
3.578.058
3.719.343
3.860.242

3.038.109
Grup B

817.859
928.750

1.039.945
1.150.836
1.262.030
1.372.921
1.483.812
1.595.007
1.705.898
1.817.093
1.927.984
2.038.875
2.150.070
2.260.961
2.372.155
2.483.046
2.593.937
2.705.132
2.816.023
2.927.218
3.038.109

Haver mensual brut (14 pagues)

Grup A

74.227
84.291
94.383

104.447
114.539
124.603
134.667
144.759
154.823
164.915
174.979
185.043
195.135
205.199
215.291
225.355
235.420
245.511
255.575
265.667
275.731

Grup B

58.418
66.339
74.282
82.202
90.145
98.066

105.986
113.929
121.850
129.792
137.713
145.634
153.576
161.497
169.440
177.360
185.281
193.224
201.144
209.087
217.008

Retencions IRPF

Import rendiment
anual pessetes

Fins 1.000.000

Més de 1.000.000

Més de 1.000.000

Més de 1.200.000

Més de 1.300.000

Més de 1.400.000

Més de 1.600.000

Més de 1.800.000

Més de 2.000.000

Més de 2.200.000

Més de 2.500.000

Més de 2.800.000

Més de 3.200.000

Més de 3.600.000

Més de 4,000.000

Més de 4.600.000

Més de 5.200.000

Més de 6.000.000

Més de 7.000.000

Més de 8.000.000

Més de 9.000.000

Més de 10.000.000

NOMBRE DE FILLS-FILLES

0

0
2

3
6

7

8

10

12

14

15

17

18

19

20

21

23

25

26

28

31

33

35

1

0
0
1
4
6
7
9
11
13
14
15

17

18

19

20

22

24

25

27

30

32

34

2

0
0
1
3
4
5
7
10
12
13
15

16

17

19
20

22

24

25

27

30

32

34

3

0
0
0
1
3
3
6
9
11
12
14
15
17
18
20
21

23

24

26

29

31

34

4

0
0
0
0
1
3
5
8
10
11
13
14

16

17
19

21

23

24

25

28

31

33

5

0
0
0
0
1
2

4

6

8
10
12
13
15
17
19
20

22

24

25

28

30

33

6

0

0
0
0
1
1
3
5
7
8
11
13
14
16
18
19
21

23

25

28

30

32

7

0

0
0

0
0
1
1
4

6
7
9
12
!4

15

17

18

20

22

25

27

29

32

8

0
0
0
0
0
0
1
3

5
7
9
10
13
15
16
18
19
22

24

26

28

32

9

0
0
0

0
0
0
0

!

4

6
8
10
11
14

15

17

18

21

24
25
27

32

10

0
0
0

0
0
0
0
0
3
5
7
9
10
12

12
16
17

20

23

24

26

32

H
ornes

0

0
0

0
0
0
0

0
I
3
5
7

9
I I
11
14

16

19
22
23
25
31
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Dins de les mesures d'aplicació de
l'Acord de Centres en Crisi, i davant
la comprovació de l ' incompliment
per part de les Patronals que encara
no havien recol,local a cap treballa-
dor en les vacants dels centres,
l'STE-PV va proposar, en la Mesa
de Seguiment de setembre, una
reglamentació de l'article 60 de la
LODE per part de l'Administració
i així aconseguir que els centres no
en feren un ús arbitrari Í contrari a
l'esperit de l'Acord.

Després d'una certa incomprensió
i dubtes inicials sobre la viabili tat
d'aquesta proposta per part de Con-
selleria, finalment, i a la vista de les
nombroses i r regu la r i t a t s comeses
pels responsables dels centres en la
interpretació del famós article 60, la
C o n s e l l e r i a ens ha proposat una
redacció prèvia en forma d'instruc-
cions als centres per a donar altes en
nòmina, que serà articulada en la for-
ma jurídica més escaient, i que recull
com a principals punts els següents:

- La comunicació de les baixes
previstes a Conselleria deurà fer-se
un mes abans de produir-se, i deurà
contindré totes les dades de la plaça a
cobrir.

- En tots els casos, tant de baixes
previstes com imprevistes, el termini
de presentació de sol·licituds de
contractació deurà ser com a
mínim de 10 dies a partir de
l'entrada en Conselleria de la
comunicació.

- S 'adjuntarà acta del Consell
Escolar de Centre amb explicació
dels criteris de selecció dels candi-
dats, atenent-se en tot cas als prin-
cipis de mèrit i capacitat, Í ordenats
per ordre d'importància amb la seua
puntuació.

- Conselleria acceptarà únicament
un contracte temporal d'un mes del
candidat elegit pel centre, fins a com-
provar tot el procés de selecció.

- Per a donar d'alta definitivament
cl professor seleccionat, Conselleria
haurà de tindré fotocòpia de Pacia de
la Comissió de Selecció, on conste el
llistat de tots els candidats presen-
tats, amb explicació dels exclosos
per no reunir els requisits, i de la
selecció realitzada d'un candidat,
amb motiu d'aquesta i del rebuig
de la resta.

- Conselleria reconeixerà l 'anti-
guitat en el sector dels professors de
la borsa de centres en crisi i dels pro-
fessors de suport del propi centre que
passen a ser contractats de plantilla.

- Si un centre no compleix
aquest procés en algun punt, o no
comunica la vacant a Conselleria,
no es donarà d'alta al professor
seleccionat pel centre i s'haurà de
repetir tot el procés. En aquest cas,
s'autoritzarà al centre una contracta-
ció temporal per un plac màxim de
dos mesos. En cap cas aquesta con-
tractació donarà dret a ser considerat
com a professor del propi centre.

- Finalment, tot contracte de tre-
ball que es signe haurà de portar una
clàusula de validesa condicionada a
la comprovació, per part de Conselle-
ria, de que s'ha complit tota la nor-
mativa educativa vigent.

ALGUNES DE GROSSES, PERÒ
N'HI HA MÉS

Com a mostra de que calia aques-
ta regulació -per les implicacions en
el procés de contractació i de la
incidència que ha t ingut entre els
centres- vegeu algunes dades de les
contractacions fetes abans i després
de l'estiu:

- Professors del propi centre:
de gener a agost - 2
en octubre - 28
Ja sabem que la contractació de

professors del propi centre, però de
nivel ls no concertats, és correcta
segons el Conveni, però fixeu-vos en
els números. Quan se'ls apreta per
altra banda, es recorre a mètodes més

acurats, però no per això menys con-
traris a l'esperit de l'Acord.

- Sol·licituds d'alta en novembre:
per la vegada
- 26 correctes
- 24 incorrectes
per 2a vegada (per incorreccions

anteriors)
- 49 correctes

- 8 incorrectes
Està clar que encara molts centres

no comprenen que la legalitat es pot
invocar també per part dels treballa-
dors i l'Administració. En particular
l 'article 60 de la LODE, que ara
resulta que tants Consells Escolars de
centres concertats no saben complir.
Doncs, no estava tan claret?

Per altra part, la Conselleria conti-
nua amb la seua política d'ajornar els
temes i les negociacions. Des de
l 'última reunió de la Comissió de
Seguiment de l'Acord, en la qual es
va quedar en tornar a reunir-se des-
prés de les vacances per tal de tancar
definitivament la circular sobre el
control de la contractació, encara no
ens hem reunit.

ï ARA MATEIX

El passat 23 ,de desembre va tin-
dré lloc l'acte d'adjudicació de les
places de suport per als afectats del
92. De les 94 persones convocades,
entre elles 6 professors de suport de
cursos an te r io r s , 43 van triar
recol.locar-se com a professors de
suport, 29 van triar cobrar la
indemnització i 18 van optar per la
seua inclusió en la llista de
recol.locació en vacants, restant 4
persones sense demanar. Amb açò la

L'Ajuntament de València i el xec escolar

Un xec sense fons
L'Ajuntament de València, governat per PP-UV,

ha posat en marxa l'anomenat XEC ESCOLAR. Amb
aquesta mesura es dóna un pas més cap a la privatit-
zació de tota l'oferta d'educació infantil a la ciutat.
Primer van oferlar a la gestió privada (van privatitzar)
algunes escoles infantils municipals, i ara engeguen
el xec escolar.

L'STE-PV considera aquest pas un greu atemptat
a les escoles infantils públiques. Sota l'argument que
pares i mares podran "elegir centro escolar" s'està
conculcant aquest dret, Una paradoxa si no fóra en
realitat un parany. Ara ho expliquem.

A la ciutat de València hi ha una sola escola infan-
til que depèn de la Conselleria, sis de titularitat muni-
cipal, unes vint-i-cinc del Patronat i més de dues-cen-
tes privades. Si l'Ajuntament privatitza les munici-
pals i no dóna una oferta pública de llocs escolars,
£com queda el dret de pares i mares a triar un ensen-
yament públic per a llurs fills i filles?

El xec escolar és, sobretot, un bon negoci per a
l'empresa privada. Atès que la quantitat màxima del
xec és de 12.000 pies. i que el cost de cada lloc esco-
lar oscil·la entre 25.000-30.000, tenim que, en el
millor dels casos, no s'arriba a cobrir ni el 40% dels
costos. Queda clar que els beneficiats pel xec escolar
no són les famílies més desafavorides, sinó els
empresaris del sector, entre els quals, a més a més,
predomina la falta de gestió democràtica als centres,

on, normalment, ní funcionen els Consells Escolars ni
les comissions econòmiques.

Segons la LOGSE, les Administracions educatives
han de garantir l'existència d'un nombre de places
suficient per a assegurar l'escolarització de la pobla-
ció que ho iSol.iicite. L'Ajuntament de València, però,
en comptes de fer noves construccions o concertar
amb les escoles del Patronat, el que fa és donar subsi-
di a les empreses del sector amb els diners de tots els
ciutadans i sense cap control públic.

Per altra banda, la partida pressupostària per al xec
escolar en l'any 1993 és de 164 milions, aproximada-
ment. Amb aquesta quantitat la regidora d'Educació
no hauria d'argumentar mai més que els xec prima tes
famílies més desassistides. Caldrien més de 2.000
milions per a garantir un ensenyament gratuït a totes
les xiquetes i xiquets de la nostra ciutat.

Sembla que Ma Dolores Garcia Broch, la regidora
del cas, està molt contenta per ser la capdavantera en
la posada en marxa del xec escolar i diu que des de
moltes poblacions de l'Estat Espanyol li n'han dema-
nat informació. Sí que ha d'estar contenta per acabar
amb un model d'Escola Infantil que era capdavanter
en tot l'Estat... Potser no tardem massa a veure com
se li atorga la medalla al mèrit empresarial o qualse-
vol guardó paregut. Mentre, nosaltres, hi continuarem
enfront de totes les seues actuacions, encara que pre-
ferim... que se'n vaja!

iHsta puja a 44 persones pendents de
recol.locar-se, compiant als com-
panys i companyes de la ll ista del 91,
i només resten 12 places de suport
sense cobrir.

Com podeu comprovar, el proble-
ma creix i les sol.lucions no es veuen
mol t a prop. En una assemblea
recent, prou crítica amb les actua-
cions d'alguns sindicats, el professo-
rat de la llista de vacants van acordar
demanar-li una entrevista a fa Direc-
tora General de Centres, per tal de
exposar-li el seu malestar, donada la
seua dif íc i l s i t u a c i ó pe r sona l en
molts casos, i exigir un més acurat
cont ro l de les cont rac tac ions en
vacants que facen els centres.

Per tal d'aconseguir una major
eficàcia en aquest control, el col.lec-
tiu va acordar fer un seguiment de les
vacants que els centres publiquen, de
forma que eis propis afectats que
opten a una vacant puguen compro-
var el compliment dels requisits en
eixa contractació.

Per a l'STE-PV, que ha defensat
sempre el màxim de rigor en la con-
tractació per a les vacants, la solució
al conflicte passa per un reconeixe-
ment, tant de les patronals com de
Conselleria, del necessari augment
de plantilles per a aplicar la LOGSE
al sector, tot exigint als centres que
així ho vulgen un compliment efec-
tiu de l'esperit de l'Acord de Cen-
tres en Crisi; creiem que a llarg ter-
mini només això farà possible absor-
bir tot l'excedent de professorat que
comportarà l'aplicació de la LOGSE.

També-cal recordar-li una vegada
més a la Conselleria que aquest pro-
fessorat necessitarà una formació
específica, per tal de poder cobrir
les places de les noves especialitats
de Primària, i que ja s'ha perdut un
temps preciós per aconseguir aquesta
formació, amb mestres que portant
a tura t s ja un any podien molt bé
haver començat aquest procés
d'especialització.

ULTIMA HORA CENTRES EN
CRISI

Podem fer referència a les reu-
nions mantingudes periòdicament
pels afectats de la borsa de vacants.
De aquestes reunions va eixir la
següent plataforma reivindicativa:

Reunidos en Asamblea el dia 2 de
febrero del 93, los afectados de la
bolsa de vacanles de Centros en Cri-
sis dccidimos elaborar la siguiente
PLATAFORMA REIVINDICATI-
VA, que presentamos a los Sindica-
tos para que la asuman como pròpia
y unitària:

1.- Denunc ia de los actuales
Acuerdos antes de la reducción de
unidades de este ano, para evitar que
las patronales se beneficien de las
indemnizaciones contempladas en
los mismos.

2.- R e u n i ó n i n m e d i a t a de la
Comistón de Seguimiento para avan-
zar en la recolocación en vacantes de
plantilla y/o profesorado interino.

3.- Los nuevos Acuerdos deberàn
recoger a los afectados de anos ante-
riores con el orden y baremación que
se estableció en su momento.

4.- Participación en la Delegación
negociadora de cada Sindicato de un
afectado del Colectivo de Centros en
Crisis.

5.- Recolocación directa en las
vacantes según listado baremado de
afectados. La persona correspondien-
te sería enviada directamente por
Conselleria. Las vacantes que no
sean de jornada completa y duración
mínima de un ano serà optativo para
los afectados aceptarlas. Adecuacïón
de la Titulación requerida en las ofer-
tas al perfil y especialïzación de la
vacante. Elaboración de tres bolsas
provinciales.

6.- Negociar con olras Adminís-
traciones Públicas (otras Conselle-
rias, Diputaciones, Ayuntamientos,
Mancomunidades y Organismos
Autónomos, etc.) que desarrollen
programas educativos y/o culturales,
sobre todo si son financiados por la
Conselleria de Educación, que estos
sean impartides por los afectados de
Centros en Crisis.

7.- Exigir la creación y acceso a
cursíllos de Perfeccionamiento y
Especialización para los afectados de
la Bolsa de Vacantes.

8.- Posibles huelgas y moviliza-
ciones del sector en torno a esta pla-
taforma.

L'STE-PV valora positivament la
iniciativa dels companys i compan-
yes de l'assemblea d'afectats de cen-
tres en crisi i potenciarà l'extensió i
discussió d'aquesta plataforma.

Resposta a l'article sobre l'IYAF
He estat esperant el n.° 84 de

l'ALL-I-OLI, donat que al n.° 82 es
publicà un article sobre «L'IVAF Í
la pèrdua de la qualitat d'un servei
públic», sobre el que vol comentar
algunes coses al respecte:

— En primer lloc, es diu que «Fl-
VAF és l'únic centre públic al País
Valencià per atendre i rehabilitar els
sord/es», amb la qual cosa sembla
que l'autor/a de l'article desconeix
quants centres públics atenen a xi-
quets/es deficients auditius al País
Valencià, que per cert no són pocs.
Potser oblidaren afegir que PIVAF
(Institut Valencià d'Audiofonolo-
gia) té, entre altres serveis, l'únic
Centre Públic Específic per atendre
als xiquets/es deficients auditius,
però no l'únic centre públic «per
atendre i rehabilitar els xiquets i xi-
quetes deficients auditius».

— En segon lloc, pense que atri-
buir la pèrdua de la qualitat d'un
servei de l'IVAF a «una exagerada
política d'integració de sords en
col·legis normalitzats, sense tindré
en compte les característiques», li
dóna a la modalitat d'integració
(potser siga millor utilitzar ja el ter-
me normalització) en l'educació dels
deficients auditius als centres ordi-
naris un matiç negatiu que ni és cert
ni massa adient, quan per altra ban-
da l'IVAF té un servei que atén els

xiquets/es deficients auditius en pro-
cés d'integració a les escoles públi-
ques o privades de la província de
València, ja que depèn de la Dipu-
tació Provincial. Així com la Conse-
lleria té Logopedes a Centres Públics
o als SPEs (Servei Psicopedagògic
Escolar) per atendre a aquests xi-
quets/es entre altres amb necessitats
educatives logopèdiques a la xarxa
pública del PV.

— Per últim, en relació als tras-
llats forçosos i tancament d'aules
—imagíne del Centre Específic—,
sols comentar que ens trobem en un
moment de reconversió de l'educa-
ció, on tots, no sols el personal de
l'IVAF, desconeixem quin serà el
nostre futur.

Però una cosa és el problema la-
boral i pressupostari derivat de la re-
conversió a l'ensenyament (en toda
classe de centres) í una altra buscar
l'excusa «pedagògica» d'una supo-
sada «exagerada política d'integra-
ció» com a causant d'aquesta «pèr-
dua de la qualitat dels serveis».

M'hauria agradat trobar unes rei-
vindicacions dels treballadors de
l'ensenyament en el camp de l'Edu-
cació Especial sense qüestionar la in-
tegració, i menys la dels xiquets/es
deficients auditius al País Valencià.

Eugènia Pérez
Logopeda SPE
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IX Conveni

Per al dia 27 de gener estava fixada la vista del recurs
al voltant del IX Conveni de l'Ensenyament Pr ivat a
l'Audiència Nacional . Davant les al·legacions presenta-
des per la patronal Hducación y Gcstión per dcfecle de
forma (convocatòria a les parts fora de temps i no envia-
ment de ia demanda), la Sala ha accedit a l 'ajornament de
la vista, f ixant data per al dia 11 de febrer.

En la nostra opinió aquest ajornament nu calia, donat
que les argumentacions són de tots conegudes, i estaven
presents totes Ics parts implicades.

La petició d'ajornament d'EG cal emmarcar-la en la
seua p o l í t i c a de dcscs iab i l i t za r el sector i provocar
l'enfrontament entre els nivells concertats Í els no concer-
tats, perquè amb P ajornament és previsible que la sentèn-
cia es dictc després que els n ive l l s concertats hagcn
cobrat, tant els endarreriments corresponents a l'any 92
com que se'ls haja regularitzat la nòmina amb els incre-
ments del 93.

Aquest e n f r o n t a m e n t entre treballadors crearà ei
malestar intern als centres de la patronal CECE, raons
aquestes que són les que realment han portat a EG a
demanar l'ajornament.

A l'espera de aquesta sentència, ens interessa saber
que, prèvia petició de les Patronals i consultats els Sindi-
cats, el MEC ha decidit pagar els endarreriments del 92
en una nòmina específica cap a la fi de febrer, és a dir,
segons ells, en el temps necessari per cobrir el procedi-
ment burocràtic. Això és possible perquè els Pressupostos
Generals de l'Estat es van esmenar per permetre cl l l iura-
ment a compte dels increments salarials anuals sense
haver-se signat el Conveni.

Pel que fa a l'augment salarial del 93, ja sabem que la
pujada per als funcionaris serà aproximadament d 'un
1,89%, a més a més de l'aplicació del nou sistema rctri-
butiu (sexennis). Segons la interpretació que fa cl MEC
de l'Acord d'Analogia Retributiva, ja coneguda des de
l'any passat, el professoral de l'Ensenyament concertat
no hem de cobrar res més que eixe 1,9% d'augment sala-
rial fins a setembre/octubre (un poquet més si tenim en
compte la darrera modificació), i aleshores ja ens pagarà
la quantitat que el MEC "considera" analogia al 95% amb
els professors de Pública. Naturalment, per a eixc 95%)
del seu càlcul, el MEC considera que els sexennis dels
funcionaris no deu cobrar-lo el professorat dels centres
concertats , opinió que na tu ra lment no compar t im, Í
creiem que és un frau i un incompliment flagrant de
l'Acord d'Analogia Relributiva (per a comprovar aquest
frau, mireu la taula publicada a ['"All-i-Oli" de desem-
bre). Tot plegat, la proposta ac tua l del MEC és la
següent:

Damunt d'això, el MEC, com en la petició que li fan
les Patronals segons el previst ens els PGE també con-
templa els increments del 93, ha tingut la idea "genial" de
fer-li cas a les Patronals, no sabem si perquè estem en
any d'eleccions i convé ser "generós" amb el personal o
per raons encara més fosques; ha decidit pagar des de
gener la pujada salarial d'enguany que unilateralment ha
fixat, sense que ni tan sols s'hagen iniciat les negocia-
cions de la revisió salarial. Açò ho farà normalitzant la
propera nòmina del mes de febrer.

QUE IMPLICA AIXÒ?:

-Per una banda, una intenció clara de desmobililzaeió
del sector davant de les reivindicacions sindicals de com-
pliment de l'Acord d'Analogia Retributiva i de continuar
les negociacions de Centres en crisi i de l'aplicació de la
LOGSE en el Sector, negociacions que estan aturades des
d'abans de l'estiu, tot Í cl compromís signat ara fa un any.

-Els treballadors que no depenen dels Pressupostos
Generals no cobraran els endarreriments del 92 l'ins a que
cl IX Conveni no siga vigent i els increments del 93 fins
a que no es negocien amb les Patronals.

-Però el que és mes greu per a tots els treballadors i
treballadores de l'ensenyament privat, especialment per
als de nivells no concertats, es l'entrebanc que aquesta
decisió del MEC va a suposar per a la negociació col·lec-
tiva del Sector. Tots i totes sabem les dificultats que
posen les Patronals a la negociació, i ara sense, la pressió
dels treballadors de concertada, la seua "voluntat" serà
encara menor. Ens juguem la negociació col·lectiva.

Davant d'aquesta nova agressió de l'Administració al
sector més desfavorit de l'Ensenyament Privat, els sindi-
cats han contestat a la consulta sobre aquesta proposta
que ens ha fel cl MEC, en cl sentit de considerar qualse-
vol pagament d 'augment salarial del 93 "a compte" de Ics
quant i ta ts que f ina lment es negocien amb el MEC, en
exigència de l 'acompliment estricte de l'Acord d'Analo-
gia Retributiva del 88.

I AL PAÍS VALENCIÀ?
Al País Valencià la situació és prou diferent: els Pres-

supostos de la Generalitat per al 93 no inclouen el proce-
diment previst als PGE per al lliurament a compte dels
increments anuals, per tant, la Conselleria d'Educació no
té obligació de pagar-los f ins a que es publique en cl
BOE un Conveni d'eficàcia general. Això, que en un
pr inc ip i ens podria per jud icar , va ser voluntàr iament
obviat per la Conselleria d'Educació, que ens va comuni-
car als sindicats que estava disposada a utilitzar els PGE
com a "legislació suplementària" per tal de pagar des de
principi del 93 aquests endarreriments, si abans els Sindi-
cals i les Patronals no li donaven altra fórmula que els
permetera pagar.

Per tal de buscar aquesta altra fórmula, els Sindicats, a
proposta de l'STE-PV, vam convocar a les Patronals
l ' ú l t i m a setmana abans de les vacances, i malhaurada-
mcni la CECE no va assistir a la reunió, amb l'excusa de
que estant el Conveni "sub judice" ells no volien fer res
aquí que pogucra comprometre'ls (encara que a Catalun-
ya sí que van signar, es veu que hi ha més "seny").

Malgrat això, quan es va conèixer la decisió del MEC
de pagar properament, les patronals Educación y Gestión
i CECE van presentar en Conselleria la sol·licitud de
pagament immediat, i ara curiosament CECE no va tindré
cap objecció a fer.

En la Mesa Sindical de l'Ensenyament Privat que va
tindré lloc el passat divendres dia 5, la Conselleria d'Edu-
cació ens va comunicar als Sindicats com pensava nor-
malitzar la nòmina del professorat de concertada, encara
que no ens ha consultat, corn és preceptiu, segons els
Pressupostos Generals de l'Estat. Va a fer-ho de la
següent manera:

.En la nòmina de febrer inclourà els increments corrcs-
ponenls a l'any 93, és a dir, normalitzarà la nòmina com
si l 'any 92 estiguera clar. La nòmina portarà els endarre-
riments corresponents al mes de gener del 93.

.En el mes de març pagarà els endarreriments de l'any
92, però si no poguera pagar-los tots (<,?) almenys pagaria
el 5'5% i la resta ho faria en el mes d'abril.

Una vegada més, la Conselleria d'Educació fa el que
vol i interpreta la legislació segons li convé:

.Per una part, utilitza els Pressupostos Generals de
l'Estat com "legislació supletòria", i no sabem què ha de
suplir, ja que ací te els seus propis Pressupostos i, a més a
més, són contradictoris en aquest aspecte amb els de
l'Estat.

.Per altra, ja que utilitza els PGE hauria d'haver-nos
consultat, tal com preveuen els esmentats Pressupostos;
només ens comunica que va a fer el mateix que el MEC,
però pitjor, perquè ens avisa que segurament els endarre-
riments de l'any 92 els pagarà en dos terminis.

Aquesta decisió de ía Conselleria, que ens beneficia a
curt termini als treballadors que depenem dels Pressupos-
tos Generals, crea d'entrada una situació força greu en els
Centres on hi ha treballadors que cobren directament de
les empreses, ja que aquestes no estan obligades a pagar
fins que no es publique el Conveni en el BOE, i ja veu-
rem quantes paguen voluntàriament. D'allra part, si les
nostres Patronals no s'han distingit mai per la scua volun-
tat negociadora, ja veurem què passa d'ara endavant.

L'STE-PV, per tal de solucionar el problema dels tre-
balladors que no cobren directament de l'Administració,
hem proposat a la resta de Sindicats i a les Patronals sig-
nar les taules salarials del IX Conveni aci al PV i així
aquests treballadors cobrarien.

Amb açò només s'aconseguiria una xicotela part, però
important, de les reivindicacions que figuren en la plata-
forma que recolzem l'STE-PV, CCOO i FSIE; per tant, la
proposta de mobilitzacions que conté continua endavant.

Com dèiem abans, la Conselleria d'Educació no ha
donat resposta a la demanda sindical de negociar els aug-
ments del 93 Í l'analogia retributiva amb els docents de
l'Ensenyament Públic del PV, i ni tan sols ha modificat el
seu Pressupost. Per tant, les bones intencions, vagament
expressades per Conselleria, de que al País Valencià "no
cobraríem menys que al territori MEC" (això faltava) no
s'han vist a hores d'ara reflectides en cap proposta con-
creta de negociació.

Caldrà recordar-li a la Conselleria que té l'autonomia
pressupostària que li permet fixar els mòduls de concert i
per tant els augments salarials per a l'Ensenyament Con-
certat, i que els treballadors i treballadores valencians ja
sabem a qui reclamar el compliment de les condicions
salarials que ens pertoquen.

ENDARRERIMENTS ANY 92, SENSE TRIENNIS:

Nivells

EGB
FPI Til.
FPI Agr.
FPII Ti.
FPII Ag.
BUP

Sou 92
Anual

2.308.121
2.525.012
2.276.554
2.553.292
2.340.666
2.614.219

Son 9.1
Anual

2.400.103
2.793.742
2.518.924
2.815.562
2.568.128
2.816.657

Augment
Brut

91.982
268.730
242.370
262.270
227.462
202.438

%

3,99
10,64
10,65
10,27
9,72
7,74

Sou
mes
(D

169.193
196.435
177.172
198.617
182.032
198.727

Sou
mes
(2)

175.476
207.348
186.951
207.348
186.952
207.348

(1 ) EGB - Gener a agost; F-K MM - Gener a setembre
(2) EGB - Setembre a desembre; EE MM - Octubre a desembre

NÒMINA DE FEBRER (En salari brut, amb
endarreriments de gener i fet el càlcul sense Iriennis):

EGB/EEi
BUP/COU
FPI/TÏT.
FP1/AGR.
FPIIyTÏT.
FPII/AGR.

S i i l i i i t B r u t
Mcnsiml 92

166.020
188.037
181.620
1 63.749
183.655
168.360

Increiiicnl
mensual ()2
no cobrat
en «ener
de! 93

11.502

16.200

13.807
14.230
13.837
11.664

1 n L' remeni
gener 93

3.173
10.690
11.158
13.363
14.963
13.672

InLTemem
febrer 93

3.173

10.690
11.158
13.363
14.963
13.672

TOTAL
Nom. (obrer

183.868
225.617
217.743
204.705
227.418
207.368

Salari lïrul
Mensual

169.193
198.727
196.435
177.112
198.618
182.032

EGB/EE (Concert.)
EGB/EE (Sense conc.)
BUP (Concert.)
BUP (Sense conc.)
FPI (Conccrtada/Til.)
FPI (Conccrtada/Agr.)
FPI(Senseconc.ATiL)
FPI (Sense conc./Agr.)
FPII (Concertada/Tit.)
FPII (Conccrtada/Agr.)
FPII (Sense conc./Tit.)
FPII (Sense concVAgr.)

Increments
IX Conveni

11.502 x 14
12.653 x 14
16.200 x 14
23.799 x 14
13.807 x 14
14.230 x 14
13.042 x 14
11.179x 14
13.837 x 14
I I . 664 x 14
13.533 x 14
12.724 x 14

Increment 1PC/9I

16.157

18.300

17.675
15.936

17.873
16.385

Totals

177.185
177.142
245.100
333.186
210.973
215.156
182.588
156.506
207.591
179.681
189.462
178.136

Ultima hora:

Juicio IX Convenia
El dia 11 de febrero ha quedado

visto para sentencia el recurso sobre
la valïdez del IX Convenio General
de Ensenanza Privada.

Los demandantcs (Ministerio de
Trabajo y CECE) han pedido la nu-
lidad del convenio en base a que EG
no tiene la representatividad sufi-
ciente (existen tres sentencias en los
dos últimos anos que reconocen mas
del 60% a CECE) y al carnbio de ac-
titud de los síndicatos en cuanto a la
representatividad de las Patronales
desde la constitución de la Mesa
(aceptaron un 50% para cada una)
y el final de las negociaciones (acep-
taron un 62'5% para EG).

La parte defensora de la validez
general del Convenio ha basado su
argumentación en demostrar que los
listados aportades por CECE pre-
sentan gran canlïdad de errores e
inexactitudes (Centros repetides,
Centros que no aplícan este Conve-
nio, Centros que ya no existen, etc.).
Asimismo, se ha argumentado la in-
defensión en que quedan los traba-
jadores ante la laguna legislativa que
existe en el Estatuto de los Trabaja-
dores respecto de la representativi-
dad de las Patronales.

Desdc la Confederación de STE's
entendemos que, si bicn nadie ha
cuestionado el número de Centros
afiliades a EG, tampoco se ha con-
seguido demostrar que CECE tenga

un número de Centros afiíiados que
le otorge una representatividad infe-
rior al 40%, lo cual daria eficàcia ge-
neral al Convenio.

Ante esta situación creemos que
la sentencia solo puede ir en dos sen-
tidos, o bien declara la nulïdad del
Convenio firmado (con todos los
problemas que conllevaría volver a
negociarlo todo desde el principio),
o bien lo declara de eficàcia limita-
da (lo cual seria aún peor, ya que se-
ria de aplicación solo en los Centros
de EG).

Por otra parte, mucho nos temc-
mos de que sea cual sea el sentido de
la sentencia, esta serà impugnada
ante el Tribunal Supremo por la par-
te perdedora, lo cual dejaría al Sec-
tor en una situación de bloqueo en
cuanto a la negociación colectiva de
imprevisibles consecuencias.

Desde la Confederación de STE's
seguiremos trabajando por la exis-
tència de un único Convenio Colcc-
tivo de eficàcia general, y en este
sentido apelamos a la responsabili-
dad que ambas Patronales tiene con-
traída para con los trabajadores y
dejen de lado sus problemas de re-
presentatividad, como ya se hizo en
ei VIII Convenio, con el fin de dar
validez a los acuerdos que ya se ha
alcanzado y a los que en un futuro
se pueda alcanzar.
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CARTA OBERTA

Renovar o morir
Les estadístiques ens serveixen per a reflexionar. (Pot ser, és cert,

que es presten a interpretacions força diferents. Jo faré la meua.)
Qiaan els resultats d'una avaluació es donen en forma de notes, i la

majoria de persones suspeses ho són en tres o més assignatures, repre-
seniamt, a més a més, la meitat de l'alumnat de vuitè ( termini de l'EGB),
ca] almenys aventurar-se a interpretar:

— La quasi totalitat de suspesos estan enfasligats en l'Escola. Els
importa un codony,

— Es rebel·len a aquesta situació de marginats, bé amb el silenci més
profund dek seus pensaments, passant inadvertits (és la seua forma de

x .amb actituds contestatàries, poc respectuoses amb el pro-
i resta d'alumnes i, com no, amb les assignatures (són aques-

tos eïs que més por ens fan. També són ells els que ens faran reflexionar).
— Sepose que tots ells empren el mateix respecte que la seua esco-

larització ha ïïngut amb ells.
— Les .assignatures que més suspesos aglutinen són dues: llenguatge

i matemàtiques. Curiosament, les instrumentals. No tenen validesa per
sï maieíx, sinó com instruments amb els quals interpretar la seua vida,
la seua realitat, Í ajudar-los a desenvolupar-se en ella.

Sí això es així, per a la meitat dels nostres alumnes, i d'aquestos vull
parlar, la «da e!s ha de vindré de gaidó. I això, afortunadament, no és
cert (d problema en tot cas, està en el títol quie no posseiran). Els nos-
tres alumnes, aquestos alumnes, saben ben bé que eixiran endavant, i al-
guns, íorça millor que els nostres excel·lents. No necessiten, doncs, d'una
Escola pensada i feta per a l'altra meitat, si cap, i que a elles i ells els
ha marginat des de ben prompte. Una escola que s'allunya de la seua rea-
litat; assignatures que acaben en l'abstracció i que sols serveixen per a
passar de curs fins arribar a la Universitat, a la que ells no aniran. Anem
pensant-se els mestres un altre argument diferent al de la utilitat d'aques-
ta escola, perquè a ells i elles aquest els ha deixat d'esglaiar.

— S'ho passem mal el professorat, l 'alumnat (també els nostres ex-
cel·lents) i els pares. Però no canviem l'Escola. Ben al contrari, tots, sal-
vat l'alumnat, ens demanen que cal exigir més. Però més de què?

Aquest tipus d'ensenyament es podia sostenir amb una rígida disci-
plina, repressora de qualsevol crítica o rebel·lia al sistema, amb gens de
democràcia i àrab un professorat dall d'un pedestal, respectat quan no
temit tant pels pares com pels seus fills.

La societat ha enderrocat els tres grans pilars que suportaven aquest
sisïema. Tots ens devem alegrar d'haver apostat per persones crítiques,
rebels clavant de situacions insufribles, de democratitzar la societat, d'hu-
manitzar als humans. Sense els pilars, voler fer la mateixa escola ens com-
dena a 1191 suïcidi col·lectiu.

— Tols som dintre del sistema i tots som esquitxats d'aquesta ez-
quizofrènia (no hi valen ideologies). Però els que volem canviar l'Escola
tenim una .solució; els altres, no. Caldrà seguir lluitant per una escola di-
ferent, tani que acabe essent irreconeixible. Hi haurà que fer-ho, si pot
ser, amb els pares, amb els companys i amb els nostres alumnes (també
amb aquestos), perquè no serà amb l'Administració. 1 si no, a pesar
d'ells.

— De moment, no ens treballen els nostres alumnes, ni als que vo-
lem canviar-la ni als que no, però potser a mi em queda la satisfacció
d'estar pell amb pell, de compartir els seus somnis i les seues rialles, cosa
que els de la distància, els del pedestal inexistent, ni tanmateix això.

Ismael Sanz i Vàzquez

Afiliat de l'STE-PV i membre del MRP Escola d'Estiu

O p i n i ó

El olvido nada inocente de la l'unción social de
todo el sistema educativo, el abandono del papel trans-
formador de la cultura que debe asumir cualquier en-
senante, el centramiento de lo didàctico en cuestiones
instrumentales y metodológicas para el control y ma-
nejo del aula y un desconocimiento de las característi-
cas de los procesos de aprendizaje son, entre otras, las
bases sobre las que se asienta la focalización en la
transmisión de contenidos como la tarea profesional
por definición de los profesores y profesoras de la Uni-
versidad (en su vertiente docente).

Convendría recuperar decididamente en estos
liempos de inanidad las cualro funciones que, según
J. Habermas (1), debería cumplir la Universidad:

1. La transmisión de habilidades técnicas.
2. La socialización de los estudiantes dentro de

normas extra-técnicas, valores y competencias, apro-
piadas para la pràctica de la profesión que han elegido.

3. La transmisión, anàlisis critico y desarrollo de
la cultura.

4. La politización de los estudiantes.
Dejando un tanto al lado las implicaciones y res-

•ponsabilidades de la Administración educativa (léase,
en este caso, Dirección General de Universidades de la
Generalitat Valenciana, por ejemplo), es obvio que en
el colectivo de ensenantes universitarios tenemos tam-
bién nueslras propias responsabilidades. Estamos se-
guros de si cuando nos planteamos las finalidades y ob-
jetivos que pretendemos alcanzar con el desarrollo de
nuestras.clases, i,nos planteamos con igual intensidad
cada una de las cuatro funciones anteriores?

A menudo lo que se observa en las aulas es, como
decíamos anteriormente, una actividad dirigida casi en
exclusividad hacia la primera función: la transmisión
del conocimiento y habitidades necesarias para el do-
minio de la asignatura que impartimos. En algunas
ocasiones, también aparecen actividades relacionadas
con la segunda función: el desarrollo de valores y nor-
mas útiles para la futura pràctica profesional del estu-
diante. Però con esto parece que se cierran ya las su-
puestas finalidades de nuestro proyecto docente. <,Es
posible —y deseable— ir mas allà?

Recuperando la cita inicial de Habermas, el pro-
fesorado universitario està moralmente comprometido
con finalidades de socialización cultural critica en el in-
lerior de las sociedades democràticas. A menudo per-
demos esa visión global de nuestra función social como

intelectuaies comprometidos, y parcelamos nuestra ac-
íivídad acadèmica docente de tal forma que aquellas fi-
nalidades que vinculan a la Universidad con el desarro-
llo de una conciencia crítica entre la ciudadanía que-
dan relegadas al rincón del olvido.

Contradictoriamente, es del mismo modo frecuen-
le que en nuestras conversaciones profesionales nos
quejemos de esa pérdida de habilidades intelectuaies
generales, que, sin embargo, no potcnciamos en nues-
tras clases.

;.CuàIes serían las posibles vías de actuación si se
asume este conjunto de principios?

Una primera idea que conviene destacar es la im-
portància de la deliberación profesional y la organiza-
ción cooperativa del trabajo del profesorado. El aisla-
miento profesional en nada favorece la atención a es-
tàs importantes finalidades educativas en nuestra do-
cència.

La verdadera autonomia profesional debe ser po-
tenciada desde el cuestionamiento de los problemas
pràcticos reales que ocurren en las aulas todos los días.
Però la forma de indagación adecuada para la búsque-
da de soluciones y de conocimiento experto sobre los
mismos es la que se basa en el íntercambio y la coope-
ración entre profesores y profesoras, que permite com-
partir y valorar criterios para la acción.

Un segundo aspecto a subrayar seria la huida de
planteamientos Jdealistas y la necesidad de disponer de
las condiciones adecuadas para potenciar la renovación
pedagògica en la Universidad. Del acuerdo y del com-
promiso con el perfil progresista de utilidad social de
esta institución se derivarían consecuentemente princi-
pios de actuación para el desarrollo de todas las po-
tencialidades del profesorado como trabajadores y tra-
bajadoras autónomos.

Así, un plan coherente para la capacitación didàc-
tica del profesorado implica un conjunto de actuacio-
nes dentro de un marco de referència para la acción,
que no puede ir desligado de la mejora de la calidad
de los planes de estudio ni de la pròpia investigación
sobre la ensenanza, àmbiío este pràctïcamente ignora-
do en los centros universitarios.

Jaume Martínez Bonafé

(1) Habermas, J. (1970). Toward a Rational Sociely.
London, Heinemann.

Conclusions IV Escolefa de la Tardor
MRP Col.lectiu d'Ensenyanls de la Ribera

28 de novembre de
1992

L'Esooleta de la Tardor ha com-
plit per quarta vegada una cita amb
el professoral de la Ribera. Enguany
a la ciuíat de Carcaixent, í al mateix
temps (qpe tancava les seves portes,
donava pas a Ja preparació de la seva
cinquena (edició per al curs proper.

En aquesta ocasió, el professorat
assistent als diversos cursos i tallers
dedicà !3a sessió del dissabte a fer una
profunda rciexïó sobre la situació
actual de l'ensenyament al llarg del
primer any d'implantació del nou
sistema escolar.

A través dels dos seminaris de tre-
ball qee coincidiren en l'Assemblea
General de Cloenda, es varen treure
importants conclusions al voltant
dei paper del professorat davant la
Reforma, així com dels instruments
que hi pot haver per a la reflexió, or-

i acció als centres. Els

acords als quals s'arribà es poden re-
sumir als següents punts:

1. Forta crítica a l'Administració
per l'angoixa que ens estan transme-
tent cara a la implantació del nou
sistema educatiu, tant per la manca
de mitjans per a dur-la a terme com
per les inadequades condicions de
treball.

2. Necessitat d'aconseguir petites
conclusions avalvables Í reals per
avançar pel camí d'una autèntica re-
novació pedagògica.

3. Fomentar l'associacionisme
com a alternativa a la soletat de l'en-
senyant, amb el clar objectiu de re-
flexionar col·lectivament, conèixer i
intercanviar d'altres experiències,
adquirint força per a reaccionar da-
vant les fortes adversitats a què de
vegades ens veiem sotmesos.

4. Considerar positiva la realitza-
ció dels Projectes Curriculars, però
amb la necessitat d'arribar a un

plantejament més humanista, adap-
tant la seva realització a les possibi-
litats reals dels centres, deixant de
banda les presses, amb una concre-
ció pràctica per al centre, com a eina
per al canvi educatiu. Rebutjar e!
document com a instrument buro-
cràtic, ja que entenem que sols cal-
dria incidir en aquella part que fóra
vertaderament útil per al centre,
deixant de banda aquelles que no su-
posen cap avanç.

5. Transcendència del canvi de
mentalitat del professorat com a
únic camí per a una vertadera Re-
forma, considerant que és un procés
molt lent que no passa fonamental-
ment per la realització indiscrimina-
da de cursets, sinó per la formació
en centres i per una coherent dinà-
mica de grups de treball.

En aquesta cloenda, que reuneix
anualment al voltant d'un centenar

CARCAIXEMT

U\ RIBERA DEL PAÍS VALENCIÀ
C.P VÍCTOR OROVAL

O r g a n i t z a : C O . D E . R I

Col·lectiu d'Ensenyants de la Ribera

de professores i professors de la co-
marca, amb un evident compromís
envers la innovació educativa, fou
particularment criticat l'actual plan-
tejament de l'Administració Educa-
tiva, que sembla haver assumit un
discurs renovador però amb una

pràctica tecnocràtica i poc progres-
sista, que posa el seu èmfasi en els
«papers», oblidant que tothom (Ins-
pecció, CEPs, Conseller...) estem on
estem per a que el nostre alumnat
tinga un ensenyament de qualitat i
no una burocràcia de qualitat.
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Constitució del nou
Consell Escolar Valencià

El proppassat 11 de gener i després de 6 mesos de retard el Conseller de Cultura, Educació i Cièn-
cia convocava el Plenari Constituent del nou Consell Escolar Valencià. D'entrada la convocatòria
rebuda per les organitzacions representades semblava, si més no, sorprenent: com a únic punt de
l'ordre del dia constava la intervenció de l'Honorable Sr. Conseller. Com sol ser habitual en aquests
casos, tothom esperava un torn d'intervencions, per la qual cosa els representants de l'STE-PV, enca-
ra que no estigués previst, portaven escrites una sèrie de reflexions que volíem fcr-H arribar.

Del seu discurs, cal destacar la proposta de President per al CEV que anava a presentar al Consell
de la Generalitat Valenciana i que a hores d'ara ha estat ratificada i publicada al DOGV: Baltasar
Vives i Moncho.

Sobre aquest nomenament no tenim res a dir, perquè, com expressem en el nostre discurs, és un
privilegi que li concedeix el Decret Legislatiu sobre Consells Escolars. Ara bé, com analitzem en
l'escrit que volíem haver llegit en cixe acte, hem de ressaltar que el Sr. Conseller hauria d'haver
escoltat l'opinió dels components del Consell. Potser, així, hauria evitat el disgust de la major part
dels presents, que esperen d'un òrgan de participació alguna cosa més que anar, senzillament, a
escoltar.

Inter yencíó de lo delegació de l'STE-PV en lo sessió consfifuenf deí CE V
Sr. Conseller:
Per segona vegada es presenta Vostè davant d'aquest

Consell Escolar Valencià. La primera vegada, ara fa un
any, va comptar amb cl suport i la millor de les voluntats
per part de tol els seus membres, en la confiança que
aquella presència serviria per afirmar els compromisos de
participació d'aquesta Conselleria davant de tota la
Comunilal Educativa.

Avui estem ací per assistir a la constitució d'un nou
Consell Escolar Valencià. No cal recordar-li que el que
ara e.s torna a constituir és el superior òrgan consultiu i de
participació social en la programació general de l'ensen-
yament al País Valencià. Es per això que no podem dei-
xar una oportunitat com aquesta per fer algunes refle-
xions sobre PARTICIPACIÓ.

No estem conlents de com la conselleria que vostè
dirigeix està entenent la participació. Per a nosaltres par-
ticipar és, a més a més d'escoltar veus diferents, i fins i
lot discrepants de Ics nostres per intentar arribar al més
ampli consens possible, tenir la suficient lucidesa per
acceptar-les i valorar-les com a visions diferents dels fets
i no com a constants atacs.

És per això que no podem restar passius quan
l'escoltem parlar de fomentar la participació i, al mateix
temps, assistim a constants amenaces a càrrecs directius i
claustres de centres educatius quan no parlicipen de la
seua visió del moment educatiu. No podem restar passius
quan l'escollem parlar de fomentar la participació i al
mateix temps vulneren un principi lan bàsic com la lliber-
tat d'expressió amb la incohació d'expedienis disciplina-
ris a companys i companyes per voler donar a la opinió
pública visions mes ajustades, entenem nosaltres, a la
realilal dels centres.

Cal dir-li que des del Sindical de Treballadors
de l 'Ensenyament sempre hem cregui que fomentar la
participació és una de les millors maneres de construir
una societat autènticament democràtica. És per això que
des del primer moment creguérem en els Consells Esco-
lars, tant de centre com municipals, i per descomptat en
el Consell Escolar Valencià. Es per això que des del
moment de la seua creació (per no parlar de moments
anteriors) hem treballat amb serietat i rigor per intentar
convertir-los en autèntics òrgans de participació.

Però per les seves actuacions comprovem com
la seua idea de participació Í consulta educativa es una
altra molt diferent. Estan demostrant que qualsevol insti-
tució que no csliga d'acord amb els seus plantejaments
educatius només la volen per fer campanyes publicitàries
d'imatge. Estan preocupats per la participació formal i no
per la participació real.

Per demostrar-li aquesta afirmació podríem par-
lar-li de les actuacions i del paper que aquesta Conselleria
està donant a Claustres, Consells Escolars de Centre i
Municipals, però únicament li posarem alguns exemples
altament significatius que hem haguí de patir al si del
propi Consell Escolar Valencià, òrgan superior consultiu
i de participació social en la programació general de
l'ensenyament al País Valencià.

I . - No hi ha explicació possible per a justif icar que,
després de 6 mesos esperant aquesta cons t i tuc ió , ens
haguem assabentat de la convocatòria per la premsa
abans que per la seua notificació. Creiem que, com a
membres d'aquest Consell i com a representants de les
persones i institucions que ens nomenen, mereixem una
certa consideració i respecte per la seua part.

2.- No hi ha explicació possible per a jus t i f icar que als

membres del Consell Escolar Valencià no se'ls haja
informat per pari dels responsables educatius puntual-
ment i amb detall de decisions tan importants i trascen-
denls per a l'ensenyament com pol ser l'acord de la Con-
ferència d'Educació i la ratificació pel Consell de Minis-
tres d'ajornar la implantació del tercer cicle de l'Educa-
ció Pr imàr ia . És penós comprovar com decisions
d'aquesla trascendència siguen conegudes abans per mig
de la premsa especialitzada. Aprofite per recordar-H que a
hores d'ara encara no se'ns ha dit absoluiamenl res sobre
aquesl ajornament.

3.- No hi ha explicació possible per a justificar acti-
tuds tan lamentables com la que va protagonitzar el curs
passat amb l'experimentació d 'un calendari escolar que li
proposava aquest òrgan de manera unànime i que vostè,
en lloc de vindré al Consell a discutir-ho, se'n va anar el
mes de febrer a la premsa à critícar-ho. I el que és més
inexplicable, encara, és que per aquest curs se'ns tornaren
a presentar per al seu estudi diverses alternatives amb
descansos interlrimeslrals, quan ja tenia ben decidit que
no acceptaria cap d'eixes possibilitats, com va demostrar
posteriorment en imposar un calendari que no contempla-
va ni l'allernaliva presentada per aquest Consell ni les
que la pròpia Conselleria va presentar en el seu moment, Í
que a més a més introduïa una sèrie d'elements molt con-
flictius. I això no és seriós, Sr. Conseller!

4.- No hi ha explicació possible per a que s'haja obli-
dat, sense cap explicació, dels compromisos que va
adquirir cl 8 de gener del 92 en la seua presentació davant
d'aquest Consell Escolar, entre altres, la presentació, al
mes de febrer del 92, del Mapa Escolar.

5.- No hi ha explicació possible per a justificar davant
aquest Consell Escolar que, malgrat la seua ampliació per
a donar cabuda a noves ins t i tuc ions represenlalives,
s'haja exclòs del seu si només una organització represen-
tativa del professorat: la Unió Sindical de Treballadors de
l 'Ensenyament Privat, que ha mostrat reileradament cl
seu interès per participar i que ja ha palit en altres oca-
sions la discriminació en la participació, com moll bé
sabrà Vostè.

Respecte a la proposta de President que ara ens comu-
nica i que haurà de presentar al Consell de la Generalitat
Valenciana, hem de dir-li que és un privilegi seu que li
concedeix I 1 article vui tè del Decret Legislatiu de 16 de
gener de 1989 del Consell de la Generalitat Valenciana i
com a tal ho entenem. Té tot cl dret a exercir-lo i a propo-
sar a qui crega més escaient. Però nosaltres pensem que
seria lot un detall de democràcia i creença en la participa-
ció si renunciarà al privilegi i deixarà que el propi Con-
sell Escolar Valencià li proposarà a la persona que l'ha
de presidir.

Malgrat aquestes reflexions, no massa encoratjadores,
i com li dèiem anteriorment, fomentar la participació és
una de les mi l lo r s maneres de construir una societat
autènticament democràtica. Des d'aquesta perspectiva
volem entendre que ens trobem davant un repte que gus-
tosament acceptarem si els esforços que açò ha de supo-
sar tenen un reflex positiu en la Conselleria que Voslé
dirigeix. Ens hagués agradat fer un discurs més semblant
al que vàrem fer ara fa un any. La realilal ha estat molt
diferent. De Vostè depèn tornar-li la confiança a aquest
òrgan. Si es així, no dubte que trobarà el suport d'aquest
Sindical. De Voslé depèn!

Gràcies!
València, 1 1 de gener de 1993.

Calendari d'aplicació de la LOGSE:

"Un pas més cap al fracàs
de la Reforma Educativa"

El 14 de desembre del 92 es reunia la Conferència de Consellers
d'Educació. Aquesta Conferència està presidida pel Ministre d'Educació i
Ciència, Alfrcdo Pérez Rubalcaba, i integrada pels 7 Consellers d'Educa-
ció de les Comunitats Autònomes amb competències en matèria educati-
va, a saber: Canàries, Andalusia, Galícia, País Basc, Navarra, Caialunya i
País Valencià. Enlrc Ics decisions adoptades per aquesta Conferència cal
destacar la d' implantar la Reforma per cicles, és a dir, ajornar el tercer
cicle de Primària un curs i conseqüentment cl primer d'ESO un altre.

El dia 8 de febrer la Directora General de Centres, Carmen Maciàn,
comunicava oficialment aquesta decisió en la Mesa Sectorial d'Educació,
2 mesos després de l'esmentada Conferència d'Educació. Una de les raons
adduïdes pel retard en la comunicació d'aquesl ajornament als represen-
tants del professoral ha estat el que, segons ella, està estudiani-se la
implantació de la Secundària Obligatòria per cursos, i no per nivells com
estava previst. Si barallem aquesla hipòtesi de treball -encara no confirma-
da- tindríem aquest calendari d'aplicació en els trams obligatoris:

*curs 93-94 — 2on cicle de Primària (3er i 4rt)
*curs 94-95 — 3er cicle de Primària (5é i 6é)
*curs 95-96 — 1 er curs de l'ESO
*curs 95-96 — 2on curs de l'ESO
Açò afegeix nous interrogants als ja existents entre el professorat, dels

quals el més problemàtic, per la seua Iranscendència, es l'articulació del
Iram 12-14 (analilzat en un allre article d'aquest número).

Centrant-nos en la globalitat de l'ajornament, d'entrada, és necessari
denunciar la forma com s'ha pres una decisió de la importància d'aquesta.
I si la forma mereix una denúncia, el fons mereix algunes reflexions:

Les administracions educatives no han portat a terme cap procés de
consulta amo les organitzacions representatives del món educatiu, ni
d'explicació de les raons que els han mogut a prendre la decisió. Es tracta
d'un fet important per al futur de la Reforma Educativa, ja que implica la
modificació d'una decisió del Parlament i d'un Reial Decrel.

Segons Pérez Rubalcaba, la modificació en el calendari d'aplicació es
deu a raons de caire pedagògic i no econòmiques, però amb la aprovació
dels pressupostos sorgisen baslant dubtes dels arguments pedagogistes, ja
que van a estalviar-se bastants milions: es retarda la baixada de les ràtios,
la contraclació de personal especialista, la construcció i/o adequació de
centres de Secundària... Per tant, és clar que aquesta Reforma fracassarà,
com la del 70, si ha eslar sotmesa a la situació pressupostària de cada any.
I això perquè, en contra del que pensaven el sindicat i altres seclors de la
Comunilat Educativa, calia una Llei de Finançamenl de la Reforma Í no
sols una memòria econòmica.

De Iota manera, la realitat que públicament ha trascendil és que Ics
Administracions Educatives han tingui en compte únicament els interessos
de l'Associació Nacional d'Editors de Llibres Í Material d'Ensenyament
(ANELE) i de l'Associació de Centres Autònoms d'Ensenyament (ACA-
DE), sense valorar les opinions dels seclors que més han propiciat una
Reforma en profundital del sistema educatiu i més l lu i ten per priorilzar
pol í t icament i econòmica Ics necessitats que exigeix un ensenyament
públic de qualitat.

Amb arguments "pedagògics" com els que esgrimeixen ANELE i
ACADE i que tant han servil per a "fer reflexionar a les Administracions
Educatives", comprovem, per la via dels fets, com lots els temors que
manifestàvem en el procés de debal -llarg en el temps, que no en la parti-
cipació- eren alguna cosa més que intuïcions. Donar crèdit a Ics raons
esgrimides pels empresaris de llibres de text és atorgar-los el gran prola-
gonisne de ser eis únics encarregats de tancar els currículums. Açò (i: mol-
les més implicacions de les que sembla a simple vista: és tàcitament cl
reconeixement de Ics Administracions Educatives de la seua incompetèn-
cia per a preparar el professorat; és el reconeixement que els centres no
disposen ni d'adequació, ni de recursos -materials Í/o humans- per portar a
terme una Reforma que siga alguna cosa més que un canvi de nom dels
distinls Lrams educatius.

Per tant, sembla obvi que cl retard en l 'aplicació de la Reforma no
suposa cap garantia per a una millor aplicació de la LOGSE amb més mit-
jans, i en canvi suposa un greu incompliment, un fracàs polític que accele-
rarà el descontent i el malestar dels sectors educatius progressistes, afe-
geix més escepticisme a l'existent en l 'ambient, per la insuficiència pres-
supostària per a Educació i la incoherència de les mesures concretes que
cslan adoptant-se per al seu desenvolupament.

És responsabilitat del Govern -de l'Autonòmic i del Central- garantir
tots els mit jans econòmics, humans, d ' infrastructura. . . , que demana un
ensenyament de quali tat com a millor inversió de fulur per al progrés d'un
poble. És responsabilitat dels Governs aconseguir aquest objectiu si no
volen repetir el fracàs social que va suposar la Llei General d'Educació
del 70.
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Josep Maria Llompart, un
homenot de Mallorca

Extracte de l 'art icle d 'Aina Moll
publicat recentment a Pissarra -revis-
ta de lnSTEI- amb ocasió del darrer
homenatge a la persona d'En Josep
Maria Llompart.

Josep M" Llomparl es un gran
poda, un dels més grans de la litera-
tura catalana del segle XX... Ser un
gran poeta, però, no és suficient per
asso l i r la "categoria d 'homenol".
Aquesta dimensió li ve de la tria del

camí, que va fer de moll jove, i de
l ' abso lu ta f ide l i l a t amb què l 'ha
seguit al llarg de la seva vida, repre-
nent-lo amb fermesa cada vegada
que la mort o la l lunyan ia li feien
perdre un company de viatge. És el
camí del recobrament d'identitat de
Mallorca, en tots els aspectes, però
d'una manera especial en el de la
llengua i la literatura, en què la seva
aportació podia ser més valuosa.

El va descobrir tol sol, ja que la
llengua de la seva família era el cas-
tellà; ho explica en un magnífic poe-
ma, "Petita història famil iar" , que
obri el seu llibre Memòries i confes-
sions d'un adolescent de casa bona
i acaba així:

...Camino
camins de rodamón (amb una certa
por que l'avi m'empaiti) i Ics paraules

han madurat en mi com una fruita.
Ara sóc d ' e l l e s i poiser dels

homes.
Perquè els mols que altre lemps jo

no sabia

m'han abocat al poble,
als difícils carrers de la vcnlada,
als indrets ablamals on he de viure
i qui sap si morir.
Mentre les paraules maduraven

dins ell, i f ru i ta ven en llibres de poe-
mes, ell ha anat avançant dins la ven-
tada, des d'aquells lemps difícils en
què la nosira llengua era marginada
de l'escola i de la vida pública, fins
ara que, amb un marc legal que en
permet el recobrament, l l u i t a per
vèncer la inèrcia de situacions i acti-
tuds que són fruil de segles de domi-
nació. Abocat al poble, i conscient
que la identificació d'aquesl amb la
seva llengua i cultura és indispensa-
ble per salvaguardar-ne la identitat,
no ha plangul esforços per fomentar,
d 'una banda, la consciència d'aques-
ta idcnlitat i c! cult iu de noves voca-
cions literàries que augmentin l 'apor-
tació de Ics Illes a la cul tura catalana,
i de l ' a l t r a , el seu coneixement i
valoració a la resta dels Països Cata-
lans, a Espanya i al món.

Enric Soler i Godes, el
final d'una generació

Una targeta de visita del nostre
amic, que acabem de perdre, datada
a Moro pel juny de 1933, diu: «En-
ric Soler Godes. Mestre d'escola».

Mirada amb perspectiva actual,
aquella ctiquetació professional del
nostre personatge resulta premoni-
tòria, si la referim a l'escola literà-
ria castellonenca, perquè la mort
d 'Enric Soler i Godes (1903-1993) té
actualment el fort valor simbològic
de l'extinció de la br i l lant generació
cul tural castellonenca de 1930, que,

fet i fet, és la generació de l'avant-
guardisme literari.

Enric Soler i Godes va estar un
dels membres més actius d'aquella
generació que, en el seu temps, con-
vertí Castelló en cl cenlre cultural
del País Valencià. Ha estat el darrer
sobrevivent dels signants de les Nor-
mes de 1932, motiu pe! qual la seua
mort clou de manera luctuosa el 60
aniversari d'aquestes normes, que
acabem de celebrar a la Universitat
Jaume I.

Les col·laboracions d'Enric Soler
i Godes al Butlletí de ta Societat Cas-
tellonenca de Cultura començaren
abans de les normes. La primera és
datada a Ortells pel maig de 1929.
La mateixa societat castellonenca
publicava, l'any 1933, el seu ll ibre de
poemes / el cel és blau, el qual me-
rcsqué un pròleg d'un membre insig-
ne d'aquella generació, Carles Sal-
vador, pròleg que és datat a Benas-
sal per l 'abril del mateix any.

D'aquest pròleg són preses estes
paraules que, en certa manera, retra-
ten moralment la personalitat d'En-
ric Soler i Godes: «Propugnarà l'ac-
ció polílica, no oblidant la cultiva-
ció inlcl-ligent del poble des de l'es-

cola, des del periòdic, des de les as-
semblees professionals i, encara,
captarà uns minuts cada dia per ele-
var la mirada al cel i vore com bla-
veja esta immensa cúpula del País
Valencià.»

Aquesta actitud cultural i cívica la
va saber mamenir Enric Soler i Go-
des fins Í tot en les èpoques més tris-
tes per a la nostra li teratura, tal com
es pol comprovar en el seu llibret de
poemes t i t u l a t Bestioles, publicat a
València l 'any 1952, o al t i tulat
Cançons d'ahir i de demà (1964).

Ess potser per això que, en un lli-
bre sobre aquesta generació de 1930,
a la que pertengué Enric Soler i Go-
des, publicat l'any 1985 per la revis-
ta Llir entre Cards, s'hi remarca el
fet que, durant tota l'època fran-
quista, el nostre personatge actuà de
corresponsal de les revistes catalanes
a l 'exili.

El condol de la ciutat de Castelló,
d'on era f i l l Enric Soler i Godes, no
és, doncs, un darrer adéu, sinó una
reconeixença de grat i tud per a ell i
per a tots els que, como ell, van fer
realitat la tradició cultural castello-
nenca més immediata, de la qual no-
saltres en som fills.

Trabajar
la

paz
El conceplo de guerra ha evolu-

cionado, no tanto porque se haya
transformado con cl devenir del
licmpo, sinó porque han ido cam-
biiindo las reflexiones y la forma üe
conceptuali/.ar ei hecho bélico y los
conflictes,

La guerra (jamàs ha sido, como
ahora, "olríi forma de hacer políti-
ca") pareciera que ha dejado de te-
ner dimensiones mundiales para pa-
sar a ser mas local, a la vez que po-
scc, sin embargo, un caràcter de ma-
yor interconexión internacional .
Cada vez mas las naciones, ios esta-
dos, los inlereses geoe.slratégicos y
cconómicos, estan interrcfacionados
en los conflictos del mundo de hoy;
baste como ejemplo la scgunda ver-
sión de la Guerra del Golfo.

Del armamento de destruccion
masiva se va pasando al de deslruc-
ción selectiva. Cicrto es que ya ha-
bía experiencias en este sentido, re-
laüvamente contemporàneas, como
fue la utili/ación de armas químicas
(destruccion de las pcrsonas y del
medio, daïïo genéiico y ecológico)
cmpieadas en la Primera Guerra
Mundial de manera masiva y mas se-
leclivamente por las muy "democrà-
ticas y civilizadas" Francia e Ingla-
icrra, por ejemplo, en la represión
de los focos de rebeldía de sus colo-
nias, o en el caso de Espana, en
Marruecos (con el gas mostaza).
También los Estados Unidos tiencn
una amplia experiència en la utiliza-
ción de armas químicas contra el
pueblo de Vietnam. Sin embargo,
este tipo de armas han ido dejando
paso a otras de un alto nivel tecno-
lógico, en que los satélites, la detec-
ción del "enemigo" y su armamen-
to e infraestructuras se han ido con-
virtiendo en algo estratégico.

Igualmente ha pasado a un primer
plano una forma de guerra que tie-
ne precedentes en cnfrentamientos
bélicos ocurridos desdc la segunda
conflagración mundial hasta las lu-
chas anticolonialistas (como fue,
por ejemplo, la guerra de liberación
de Argelia). Se traïa de la guerra psi-
cològica y la utilización masiva de

Entrepobles pone a disposición de
los ensenantes una exposición titula-
da «Guerra y confliclos en el mun-
do actual», compuesta de una vein-
tena de paneles de 1' 15 x 80; se pue-
den adquirir poniéndose en comuni-
cacïón con el telefono 341 55 17
(martes y jueves desde las 19 horas);
calle Cuba, 56, 4." 46006 Valencià.

los medios de comunicacïón e infor-
mación. En unos casos se trata de
cambiar la realidad y de ganarse la
pròpia población hacia posiciones
favorables; en otros, de confundir c
intoxicar a ta población del enemi-
go. Baste recordar como ejemplo re-
ciente la primera fase de la Guerra
del Golfo, con aquella imagen que
dio la vuelta al mundo de aquel avé
impregnada en petróleo que era ín-
capaz de alzar el vueio y que luego
resulto estar grabada en jEE UU!.

Otro sistema de guerra utiüzado
rciteradamentc es el aislamiento y
bloqueo económicos, como fue el
caso de la Nicaragua sandinista o es
el caso de Cuba, dondc la asfixia
econòmica prctendc crear un des-
contento social interno y una situa-
ción de debilidad polílica y mili tar
que obügue ai contrario a negociar
en términos favorables al agresor o
rendirse.

Es necesario que la Fscuela, como
àmbito de debaté social y de cruce
de informaciones y eul turas divcr-
sas, se plantee desvelar los motivos
de estos conflictos, recupcrando una
mirada inteligente y analítica sobre
los acontecimientos pasados y pre-
sentes, lejos del aborregamíento a
que nos quieren llevar los medios de
comunicación y el Poder.

Es imprescindible que nueslros
alumnos y alumnas dcsarrollen posi-
ciones crítícas contra la guerra, pues
corren el pcligro de lo contrario, de
ser presa fàcil de argumcntos triba-
les, étnicos, nazionalislas, en un fu-
luro inmediato si nos pudiéramos
ver envueltos en cualquicr conflicto.

Es fundamental que los alumnos
comprendan que el problema de la
guerra no està lejos del àmbito in-
mediato y que exísten situaciones
frecuentes de violència cotidiana
(agresión sexual, relaciones persona-
les autoritarias, agresión ecològi-
ca...) en la que estan envueltos, su-
friéndolas o colaborando a produ-
cirlas. Valores y actitudes como la
tolerància, la complejidad de pensa-
miento, el respelo por lo diferente,
la cooperación, la solidaridad...,
son esenciales para vivir en este
mundo donde la violència y el racis-
mo estan presentes como dos caras
de la misma moneda,

Kntrepobles

El marles 26 de cnero se consthu-
yó en Estocolmo la Internacional de
la Educación.

Dicha Internacional agrupa a 300
organizaciones sindicales de la ense-
nanza de 140 países, a las que per-
tenecen 20 millones de afiliados y
afiliadas. Cinco organizaciones es-
panolas, la Confederación de STEs,
CC OO, FETE-UGT, CETG y
ELA-STV, forman parte de la nue-
va Internacional.

Previamente los congresos de las
dos principales organizaciones inter-
nacionalcs existemes, la Confedera-
ción Mundial de Organizaciones de
Pro fes iona le s de la Ensenanza
(CMOPE) y el Secretariado Profe-
sional Internacional de Ensenanza
(SP1E), habían dado su aprobación
al acucrdo de unídad y decídido la

disolución de ambas organizaciones
para pasar a constituir una nueva In-
ternacional de Educación.

La Internacional de la Educación
se constituye en momentos en que la
internacionalización de las relacio-
nes económicas es cada vez mayor y
los gobicrnos intercambian sus in-
formaciones y coordinan sus políti-
cas, lo que hace imprescindible que
las organizaciones sindicales actuen
en el mismo sentido.

La nueva organízación serà uno
de los mas fuertes secretariados pro-
fe.sionales a nivel internacional.

Entre sus objetivos destacan los
siguientes:

— Promover en lodos los pue-
blos y naciones la paz, la democrà-
cia, la jus t íc ia social y la igualdad.

— Apoyar y promover las liber-
tades sindicales de los docentes y el
derecho de sus organizaciones a par-
ticipar en la formulación y puesta en
marcha de las políticas educativas.

— Luchar contra toda forma de
racismo y prejuicio o discriminación
en la educación y la sociedad por ge-
ne ro , es tado c i v i l , or ientación
sexual, edad, religión, opinión polí-
tica, posición social, econòmica y
origen étnico o nacional.

— Buscar el establecimiento y
protección de sistemas educativos
abiertos, públicos y democràticos.

— Prestar atención al desarrollo
de la participación de las mujeres en
la sociedad y su papel dirigente en la
profcsión docenle y en las organiza-
ciones de educadores.

— Promover la unidad entre to-
dos los sindicatos independientes y
democràticos.

La norteamericana Mary Hat-
wood Futrell, hasta ahora presiden-
ta de CMCPE, y el holandès Van
Leeuwen, secretario general del
SP1E, ocuparan respectivamente los
cargos de presidenta y secretario ge-
neral de la Internacional de la Edu-
cación.

En la constitución de la Interna-
cional de la Educación estuvieron
presentes, dirigiendo sus saludos al
Congreso, el director general de la
UNESCO (Federico Mayor Zarago-
za), el director general de la OÏT y
el secretario general de la Confede-
ración Internacional de Organiza-
ciones Sindicales Libres.


