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El desenvolupament de la LOGSE ha confirmat allò que ja dèiem: no garantia una
reforma progressista. S'està quedant com una reforma burocràtica.
La Reforma implica reconversió. Les administracions educatives estan imposant-hi
les seues condicions sense negociació real: Ara, amb un mètode de negociació accelerat i escassament receptiu a les propostes sindicals, hom pretén tancar temes
importants.

L'STE-PV i la Confederació d'STEs ja han denunciat aquesta situació. S'està imposant una pseudo-negociació parcialitzada, sense clarificar prèviament tots i cadascun dels components que formen el disseny final de la Reforma.
És imprescindible canviar aquest procés, hem de dir prou. Exigir una negociació
global del desenvolupament de la LOGSE, saber què pretenen i fins on volen arribar. L'STE-PV i la Confederació d'STEs estan defensant en tots els àmbits de negociació i participació propostes concretes per a fer realitat una reforma progressista,
tot millorant les nostres condicions laborals.

Un any de "sol i de dol"
D'un any ençà la nostra cultura
ha perdut alguns dels seus més
significatius representants. Primer va ser Joan Fuster, que ens
va deixar sobtadament. Després
se n'anaren Josep M- Llompart i
Enric Soler i Godes. I fa poc ens
ha deixat Vicent Andrés Estellés.
Tots ells mestres i amics. Durant
un any la nostra cultura, el nostre
país, no ha deixat d'estar "sol i de
dol". De la lluita i del treball
d'aquests companys hem anat
bastint, dia a dia, el compromís
amb la nostra terra, amb la nostra gent.
..
I des de la nostra privilegiada
situació social com a professionals
de l'ensenyament continuarem
treballant perquè noves genera-

cions de xíquets i xiquetes aprenguen a estimar i, a defensar la
seua terra. El nostre no és el
record del passat; és el record de
l'esperança. D'una esperança viva
i il.lusionadora. Ja fa molts anys
que el nostre gran poeta Vicent
Andrés Estellés ho va deixar
escrit en un poema que avui guarda plenament la vigència d'aquest
compromís i del qual destaquem
alguns paràgrafs: •

í tindràs fam i tindràs set,
no podràs escriure els poemes
i callaràs toia la nit
mentre dormen les teues gents.

"Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble,
i seràs, per a sempre, poble,
i patiràs, i esperaràs,
i aniràs sempre entre la pols,
et seguirà una polseguera.

"Potser et maten o potser
se'n riguen, potser et delaten;
tot això són banalitats.
Allò que val és la consciència
de no ser res sinó s'és poble.
I tu, greument, has escollit."

"No tot serà, però, silenci.
Cal diràs la paraula justa,
la diràs en el moment just.
No diràs la teua paraula
amb voluntat d'antologia,
car la diràs honestament,
iradament, sense pensar
en ninguna posteritat,
com no siga la del teu poble."

ESTRÈS:
ENSENANZA
LA PRIMERA
Los profesores de EGB y los
policías del País Vasco son los
profesionales con mayor índice
de estrès y depresiones en
Espana, según dijo en Palma
de Mallorca el profesor Juan
José Miguel Tobal, durante la
presentación del II Congreso
Nacional de Psicologia Conductual.
Miguel Tobal aseguró que es
"falsa" la idea de que los ejecutivos sean los profesionales
mas estresados y dijo que,
según un estudio reciente elaborado por expertos alemanes,
los profesores de EGB, los policías destinados en zonas conflictivas, los pilotos de aviones
y, en general, todos los trabajos que se desarrollan en condiciones difíciles son los que
registran un mayor grado de
ansiedad y estrès laboral,
informa Efe.
En cuanto a las posibles
soluciones para esta enfermedad, Miguel Tobal indico que
para reducir el estrès es necesario disminuir los elementos
desencadenantes, circunstancias que no siempre estan en
la mano de los afectados. En
ese sentido, subrayó que los
casos de estrès laboral suelen
relacionarse con las dificultades o la falta de iniciativa por
parte de los afectados para
tomar decisiones importantes
en su trabajo. Anadió que mas
del 80% de las personas que
trabajan mas de doce horas
diarias (y si se llevan trabajo a
casa o si, simplemente, se
dedican a pensar en el fuera
de su horario laboral} padecen
estrès, ansiedad y depresiones,
con e] riesgo de degenerar en
algun tipo de enfermedad psicosomàtica.
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Amnistia Internacional.

ACCIONS URGENTS
ESCRIU UNA CARTA,
SALVA UNA VIDA

Amnistia Internacional
denuncia malos tratos
a sindicalistas
Los malos tratos sufridos por el sindicalista de UGT Antonio
Copete Gonzàlez a manos de la Guardia Civil con motivo de una
manifestación celebrada en Mallorca el 28 de mayo de 1992, es
uno de los nueve casos senalados por AI en una acción lanzada
con motivo del Primero de Mayo, Dia de los Trabajadores.
Otro de los casos citados es el de Emilio Ruvyiro's, de Burundi,
un líder campesino encarcelado a íïnales de 1991 y al que AI considera Presó de Conciencia.
Otro es el de Zhou Min (China), un trabajador de 27 anos,
cofundador de un sindicato independiente, arrestado en junio de
1989 y condenado a seis anos de càrcel por sus críticas a la represión de la protesta pro democràtica ocurrida en Tiananmen.
Gustavo Chinchilla Jaimes, miembro del Sindicato de Chóferes
de la empresa de Transporte San Silvestre (Colombià), desapareció el 28 de octubre de 1992 en Bogotà y fue encontrado asesinado al dia siguiente. Había recibido amenazas de muerte después
de que denunciarà la persecución y el hostigamiento a los miembros de su sindicato, de las que culpaba a fuerzas paramilitares.
Otro caso de asesinato citado por AI es el de Manuel de Jesús
Guerra, adjunto al Secretario de la Union Nacional de Trabajadores Rurales de Honduras, asesinado el 8 de diciembre de 1991.
AI pide la libertad del presó de conciencia Chakufwa Chihana,
secretario general de un sindicato de Malawi, y de Driss el Ghenimi, secretario general de la Oficina de Sidi Slimane, de la
Union General de Trabajadores marroquíes.
Por ultimo, la acción incluye -ademàs del citado caso del sindicalista espanol maltratado- los de dos sindicalistas asesinados:
Efren Gamboa, de Filipinas, y el del profesor Hlalanathi Sibankulu, asesinado en Sudàfrica el 12 de noviembre de 1992.
Como es habitual, los miembros de AI no pueden trabajar
sobre casos de su propio país, norma con la que la organización
busca asegurar su imparcialidad.

TROBADA D'CSCOLCS
VAICNCIANCS D'CDUCACIÓ
D€ PCASONCS ADULTCS
Diumenge, 13 de juny
Castell de Dénia - 10.30 hores

W/f UHIi U€l D'CDUCaCIÓ D€
l»€ttSON€S fíl)ULT€5

Protecció a la maternitat:
La primera... en pedra
!•••

L'Ordre de 20/10/93 regula el
procediment per a que la dona
embarassada puga sol·licitar canvi de lloc de treball si les funcions
que realitza poden perjudicar la
seua salut o la del fetus.

panya de Benidorm d'oficina en
oficina, dels Serveis Territorials a
la Conselleria i viceversa..., que
no ha servit per a res, malgrat la
sol·licitud, el certificat del metge i
l'Ordre de la Conselleria.

La norma és molt general i posa
les solucions bé en mans de la
direcció del centre, però sense
dotació de personal, bé en les del
Director General de Personal, què
resol afirmativament o negativa.

La conclusió no pot ser més descoratjadora: si no hi ha instruccions clares es pot donar un tractament arbitrari als problemes de
salut i buidar de contingut una
conquesta social molt important
per a les dones treballadores.
Si el DOGV diu que cal protegir
la maternitat, els funcionaris no
haurien de poder resoldre en contra. I si ho fan, caldrà fer alguna
cosa més que denunciar-ho.

Com que no hi ha instruccions
clares, pot passar que t'ho neguen
malgrat existir motivacions de
salut clares i documentades. Açò
precisament ha estat la conclusió
d'un llarg pelegrinatge d'una com-

MOR UNA VIDA, ES TRENCA UN AMOR
Fets com l'assassinat, a mans
de feixistes, del jove Guillem Agulló i Salvador no ens poden passar
per alt. El compromís diari en la
defensa dels valors de la democràcia i la tolerància des de les aules,
des dels centres d'ensenyament,
en definitiva, des de la Comunitat
Educativa ha de ser eix fonamental del nostre treball.
Des d'aquesta perspectiva, el
nostre sindicat entén que la
Comunitat Educativa ha de fer
pinya en la denúncia i el rebuig a
actituds com les que s'han posat
de manifest amb l'assassinat de
Guillem Agulló. Hem de ser contundents en la nostra resposta, i
alhora hem d'adequar les nostres
iniciatives al treball que, cada dia,
desenvolupem des de les aules.
En aquest sentit, l'STE-PV ja
ha iniciat una sèrie d'actuacions.
Unes conjuntament amb d'altres
organitzacions, al si de la Comissió Unitària Guillem Agulló i Salvador, d'entre les quals destacaríem l'exercici de l'acusació particular. D'altres actuacions, que com a
sindicat majoritari de l'ensenyament i des del nostre compromís
social no podem deixar de fer. En
concret, hem promogut una Campanya de Suport a la Família de
Guillem Agulló, perquè Consells
de Centre, Claustres, Consells
Escolars Municipals, Juntes de
Personal, Consell Escolar Valencià i, en definitiva, totes aquelles
institucions o associacions relacionades amb el món educatiu es
pronuncien sobre aquest tema i
facen arribar el seu suport a la

família i el seu malestar a les
Corts Valencianes i a la Delegació
de Govern.
MANIFEST PÚBLIC DE
SUPORT A LA FAMÍLIA DE
GUILLEM AGULLÓ
El Secretariat Nacional de
l'STE-PV, davant el brutal assassinat del vostre fill a mans de feixistes, vol manifestar el següent:
1.- El més sincer condol per la
mort violenta del jove Guillem
Agulló.
2.- La més en'rrgica repulsa
davant de fets com el que va ocórrer a la localitat de Montanejos,
on un grup d'ultra-dretans assassinaren el jove Guillem, compromès amb la lluita contra el racisme i a favor de la tolerància.

3,- Denunciar davant l'opinió
pública i les autoritats l'augment
de grups d'ideologia nazi i feixista
que, amb total impunitat, actuen
envalentonats i sense cap por.
Es per això que demanem a les
autoritats que s'investigue tota la
trama de grups ultra-dretans i
violents, qui els dóna suport i per
què poden actuar amb tanta
impunitat.
Així mateix, exigir responsabilitats a les autoritats davant aquesta permissivitat.
4.- Com a membres de la Comunitat Educativa, manifestem el
nostre ferm compromís quotidià
en la defensa dels valors de la
democràcia i la tolerància, condició imprescindible per al respecte
a la dignitat humana.

Rèplica a un "advocat"

"POR SUS OBRAS LES CONOCERÉIS"
A vostè, senyor Roberto Navarro, l'hem conegut pel seu article
del passat dia 7 "Guillem y los
mercaderes del voto".
Vaja per davant que jugue amb
avantatge perquè jo sí coneixia
Guillem Agulló. Perquè jo sí que
conec personalment quasi tots els
joves que acampaven amb ell a
Montanejos, als quals vostè,
impunement, qualifica de "banda". Si vostè els coneguera, senyor
Roberto, li cauria la cara de vergonya en rellegir el seu article. Li
puc garantir que ni el seu comportament, ni la seua formació, ni els
seus basaments morals, ni tant
sols, Ai!, el seu aspecte físic, tenen
res a veure amb el que la gent ve
identificant com a una banda.
Vostè, senyor Roberto, no podria
aguantar la immensa tristor de la
neta mirada de la jove que era
amb Guillem la nit en què l'assassinaren sense avergonyir-se del
seu escrit. O sí?
Comprenc perfectament el
silenci de les famílies d'aquestos
joves. I l'he respectat fins ara.
Fins el moment de veure com
alguns dels meus alumnes llegien
indignats el seu article, perquè
coneixien Guillem i són companys
i amics dels qui eren amb ell a
Montanejos.
No crega que no ens dol l'absència d'Emèrit Bono -i tants d'altres!- a les manifestacions que a
hores d'ara encara s'han de continuar convocant. Ells sabran! No

tinc massa clar, però, on és el
mercat de vots a què al·ludeix, i
en el qual s'implica de forma ben
clara i enfrontada amb tots ells. ^1
si s'hagueren quedat a casa, precisament, per por a perdre el vot de
gent a qui, com a vostè, li molesten les manifestacions? jTindria
gràcia!
Perquè queda al descobert el
seu tarannà democràtic quan parla de "las manifestaciones y sentadas que tenemos que soportar...
con individuos encapuchados....".
Sàpia que molts d'aquests joves
s'han de cobrir la cara per por a
les represàlies. Per la mateixa por
que tenen les famílies dels amics
de Guillem, i O és que no tenen
motius, després de tot?
No, senyor Roberto; no podem
imaginar-nos el que hagués ocorregut si el mort a Montanejos
hagués estat un neo-nazi. Perquè
és difícil d'imaginar cap militant
antiracista, cap lluitador per la
pau i les llibertats, cap Guillem
Agulló, amb una navaixa automàtica. Amb un spray, sí. Amb una
bufanda quadribarrada, també.
Inclús amb un aspecte físic desagradable per a la seua refinada
estètica. Però mai amb una navaixa automàtica.
No ofenga els pares de Guillem
presentant-los el seu condol junt
amb les tesis del seu pamflet. Es
cert que Guillem Agulló, coherent
amb les seues idees, amb la
vehemència d'un jove de 18 anys,

pertanyia a un col·lectiu skin
antifeixista. Lamente, però, dir-li
que la seua coartada de la "explosión juvenil entre dos bandas" es
desvaneix en saber amb qui era
Guillem a Montanejos. Ha de
saber que Guillem, a més de "un
joven vinculado al independentisme catalàn", era, sobretot, un jove
molt estimat a Burjassot. Un jove
esportista que estimava la natura.
Un jove que estimava una jove i
que havia anat a passar amb ella
uns dies d'esplai junt a una penya
d'amics que res té a veure amb tot
el que vostè, enverinadament,
interpreta.
Jo, per la meua professió
docent, tinc la sort de conèixer la
major part d'aquests joves i la
possibilitat de compartir amb ells
el dolor i la ràbia. I l'obligació
d'explicar-li a vostè -i a tants
d'altres- aquestes coses.
Vostè, però, sembla que és advocat. Com que a més a més
d'ensenyant sóc fill i germà
d'advocat, sé ben bé el que significa aqueixa professió. És per això
que em queda una pregunta en
l'aire en llegir el seu article: a qui
defensa vostè, senyor Roberto?
Està ben clar; "por sus escritos
también los podéis conocer".
Enric Jorro i Fort
Professor de batxillerat
de Guillem Agulló.
Membre de l'STE-PV.
Article Publicat al
Levante-EMV, 13-5-93
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Un procés a valorar en les assemblees

PROFESSORAT INTERÍ: UNA
LLUITA CONTRA LA PRECARIETAT
El Secretariat Nacional ha debatut i valorat el
document sobre provisió de llocs de treball en
règim d'interinitat, preacordat per altres sindicats i l'Administració. I ho ha fet des d'una
perspectiva global, contextualitzada en el
desenvolupament de la LOGSE i analitzant la
situació de la resta de l'Estat Espanyol: territori MEC i altres CC AA. En aquestes Comunitats
s'ha obert una perillosa dinàmica de trencament amb l'actual professorat interí i que ací
calia aturar. També la presència en la comissió
de seguiment és important. La conclusió és evident: s'ha proposat a les assemblees que, malgrat el balanç equilibrat entre elements positius i negatius, es valore suficient l'acord.
Al principi d'aquest curs sindical ja ens plantejàvem l'objectiu
prioritari de consegnir millores en
les condicions de treball dels vora
5.000 interins i interines que treballen al País Valencià: triennis,
contractes anuals, assumptes propis, excedències, etc. En algunes
d'aquestes qüestions l'acció sindical s'ha judicialitzat i estem pendents de recursos.
Però un altre objectiu era assolir un acord segons el qual es preservarà l'estabilitat de tot el
col·lectiu. Ja l'anterior acord va
deixar fora a tot el professorat
que el curs 1990-91 no haguera
treballat més de 165 dies. Amb
aquesta finalitat, i en el context
de la transitòria 5.2 de la LOGSE
i la sentència del Suprem sobre
les Oposicions del 91, des de
l'STE-PV es va impulsar una Plataforma Unitària, signada per
tres dels cinc sindicats presents
en la Mesa Sectorial que va originar, davant la postura intransigent de T Administració, la convocatòria de dues jornades de vaga.
Precisament, la postura ferma i
dura de STE-PV per una banda, i
per l'altra la pressió de la mobilització, va provocar la modificació
de les postures de l'Administració.

Com tot el professorat sap, la
Conselleria sempre s'ha negat a
parlar d'estabilitat; és més, en un
primer moment -abans de la vaga
del 24 i 25- volia introduir mecanismes semblants a la rebaremació. El precedent era molt clar. En
el territori MEC, aquest mecanisme ha fet que molts companys i
companyes que portaven anys treballant en precari hui estan en
l'atur.
EL PROTOCOL I EL SEU
DESENVOLUPAMENT

El mateix dia 25, i després de
moltes hores de negociació, es va
arribar a l'acceptació d'un Protocol sobre professorat interí.
L'STE-PV ho va deixar pendent
de ratificar per les assemblees. I
aquestes ho feren en un 88'9%
dels votants. Els sindicats desconvocàvem la tercera jornada de
vaga i la Conselleria retirava
algunes de les seues propostes
inacceptables per banda dels sindicats. El Protocol afirmava que:
l'ordenació del professorat per a
cohrir vacants i substitucions
durant el curs 93-94 i següents es
faria en funció de l'ordre actual
dels interins amb serveis prestats

i de les borses de treball. Obrir
negociacions sobre barem i funcionament de noves borses í reobrir
negociacions sobre contractació,
condicions de treball i manteniment de l'estabilitat fins la finalització de les tres convocatòries.
Aquesta declaració d'intencions
s'havia de desenvolupar en un
document en el marc de Mesa SecLo rial d'Educació.
VALORACIÓ DEL SN SOBRE
EL DOCUMENT "PROVISIÓ
DE LLOCS DE TREBALL EN
RÈGIM D'INTERINITAT"

En primer lloc, l'STE-PV ha
seguit mantenint fins el final de
la negociació el contingut del Protocol, mentre la resta de sindicats
han cedit sense resistència als
elements que varen fer possible la
unitat sindical. Pressions no han
faltat: la voluntat dels altres sindicats en signar, la pressió sindical per a marginar de la comissió
de seguiment a qui no signarà, i
la presumpció de fer "demagògia"
sobre el document final.
En segon lloc, el procés ve condicionat per la via unitària i pel
fruit d'una mobilització darrere.
Sense aquesta estaríem parlant
d'una resultant distinta.
^Quins són els elements positius del document?.
a).- Es manté la prioritat permanent dels interins actuals i
dels que treballen fins la finalització de la transitòria 5.2 de la
LOGSE (agost del 1994).
b).- Es manté l'ordre actual
existent en el llistat corresponent
sense rebaremar.
c).- Les condicions de treball
seran les mateixes que els funcionaris de carrera: Assumptes propis, excedències etc.
d).- Els nomenaments en
vacants de catàleg i altres situacions administratives van des del

nomenament fins a la finalització
del curs escolar (31 d'agost i 30 de
setembre).
e).- Presència en la comissió
paritària. Capacitat d'incidir positivament.
f).- Es reconeix per primera
vegada el dret a la formació permanent del professorat interí.
g).- Compromís per estudiar vies
de recol.locació dels mestres de
taller en els futurs llocs de treball
que la reforma de l'FP preveu.
i Quins són els elements negatius del document?.
a).- A partir de les tres transitòries de la LOGSE, el nou professorat que accedesca a les noves borses que puguen constituir-se el
farà en funció del procés de selecció de participació de les Oposicions. Això només afectaria a les
persones que a l'acabament de
l'esmentat període no han tingut
serveis previs. Aquestes noves
borses, i solament aquestes, tindran una durada limitada.
b).- Es creen falses expectatives
per al professorat dels Centres en
crisi.
c).- No s'assoleix l'estabilitat en
la forma que actualment es
coneix.
d).- Manté algunes diferències
respecte al protocol del 25 de Març.
En concret rebaixa el punt 1.
e).- Les contractacions es faran
en funció de les necessitats del
servei. Nosaltres defensem que
l'avaluació de les necessitatts del
servei (vacants, substitucions,
ràtios,..) ha de fer-se dintre de la
Mesa Sectorial.
f).- La comissió de seguiment
preveu únicament la presència
dels signants de l'acord.
Analitzant el text, podem dir
que ací no s'acaba res . Nosaltres
ens sentim responsables dels elements positius i no dels negatius.
Queda molt a negociar amb
aquest acord: nombre de noves
habilitacions i mecanismes concrets d'adjudicacions, la doble
especialitat de FP, les condicions

concretes del sistema educatiu
que determinaran el nombre de
contractacions, els llocs de treball que s'adjudicaran als mestres de taller, les condicions de la
formació per al professorat interí,
etc. Estar, per tant, en aquesta
comissió és garantia de que l'opinió i la voluntat del professorat
interí en aquest llarg i delicat
procés va estar present. Conseguir la prioritat permanent, la no
rebaremació i els nomenaments
en vacant fins a la finalització
del curs escolar, és una conquesta importantíssima. I durant els
propers cursos el treball serà
molt important. Amb l'esforç del
professorat interí tenim una
situació millor que en la resta de
l'Estat Espanyol.
Finalment, una qüestió. La
situació del professorat interí, a
l'igual que molts altres sectors de
l'ensenyament, està immersa en
un procés de reconversió. En un
procés d'aplicació de la LOGSE
amb moltes dificultats pressupostàries, que determinen la no
renovació d'estabilitat al professorat interí i el canvi de condicions
de treball de gran nombre de professorat. L'increment de la quota
de substitucions, les assignatures
afins, les plantilles, els desdoblaments, el professorat de suport...,
no és una una lluita només del
professorat interí. La lluita pels
pressupostos és de tot el professorat, sense excepcions. Es necessària una negociació global d'aquest
procés. De tots els sectors. Amb
aquest acord s'impedeix que
l'actual professorat interí quede
fora del sistema. Però a partir
d'ara el professorat: interí o funcionari, tant se val, té molts reptes a abordar. La participació, dia
a dia, és més important que mai.
Malgrat tot, si el professorat
interí manifesta les seues discrepàncies amb aquesta valoració, el Secretariat Nacional
tindrà que replantejar-se aquesta
valoració.

La responsabilitat (civil i penal) dels docents
Un dels fruits de les mobilitzacions del 1988 va ser introduir, per
primera vegada, una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil
dels docents, amb una cobertura de
25 milions de pessetes en cas
d'indemnització, sufragada per la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, mentre es mantenien els
articles 1.903 i 1.904 del Codi
Civil i l'article 22 del Codi Penal
sense modificar. Es tractava de
normes amb fonament en l'anomenada "culpa in vigilando", concebudes en moments en què existien
unes relacions de subjeccions de
l'alumnat al professorat en termes
que avui no es produeixen en el
trancurs diari de la tasca docent.
L'any 1990 el MEC feia una proposta d'elaboració d'un decret
sobre responsabilitat civil, segons
la qual es reconeixia, automàticament, en cas d'accident en el
transcurs d'activitats escolars,

una indemnització a l'alumnat i a
les seues famílies. De tal manera
que perdia sentit qualsevol intent
paral·lel d'acudir a la via jurisdiccional per tal d'exigir responsabilitat civil als docents. Es podria
haver desenvolupat així el dret de
l'alumnat a la protecció social en
cas d'accident,, reconegut per
l'article 6.1 h) de la LODE, i al
mateix temps desbloquejar una
tradicional font d'incertesa per a
tots els membres de la Comunitat
Escolar. Aquest decret mai no es
va arribar a publicar.
La Llei 1/1991 és la que definitivament modifica els codis Civil i
Penal en matèria de responsabilitat civii del professorat, amb la
finalitat d'establir que qui respon
dels danys ocasionats pel seu alumnat seran els titulars dels centres, i
en el cas que els docents incorreguen en "dolo" o culpa greu, els
titulars dels centres podran exigir

dels professors les quantitats que
es reclamen.
UNA PÒLISSA INSUFICIENT
Arran del cas de Genovés, ens
hem assabentat que la cobertura
actual de la pòlissa és de 20
milions de pessetes, el que representa una evident disminució respecte a la inicialment subscrita.
Tot açò serveix per a constatar
que, desafortunadament, aquesta
qüestió encara no està resolta. Per
una banda, el cas puntual ens
demostra que la cobertura és insuficient, donat que les quantitats
estipulades per la sentència (recorreguda pels pares i posteriorment
pels mestres) són molt superiors i,
per l'altra, la disminució _ de la
pòlissa ens sembla criticable, tant
pel que fa a la forma com al fons de
la qüestió .
Així les coses, ara únicament cap

la possibilitat de fer-se càrrec la
Conselleria de la diferència entre
la cobertura i el que ha determinat
la nova sentència—pràcticament
s'han duplicat les indemnitzacions—. Sols així ens evitarem que la
Junta de Personal Docent haja
de fer una acció sindical específica,
que podria provocar tremolors
innecessaris entre el professorat. Si
la pòlissa fóra de 100 milions, estaríem parlant del cas Genovés? Per
tant, és evident que, des d'un punt
de vista sindical, s'ha de pressionar
a l'Administració educativa valenciana amb l'objectiu concret d'augmentar la cobertura de la pòlissa a
una quantitat que garantesca la
seguretat en el treball del personal
docent davant possibles situacions
que posen en dubte la diligència
necessària del professorat per a
preveure possibles accidents de
l'alumnat.
.-.Quin és el marc més adient per

a pressionar? En principi, la negociació i el consens en la Mesa Sectorial d'Educació ha de ser suficient per a modificar, com a mínim,
la cobertura de la pòlissa d'assegurances. Aqueixa és la nostra proposta. Existeixen fórmules per a
solucionar el cas puntual i el general. En cas contrari, la confrontació
serviria desafortunadament, una
vegada més, per a deteriorar l'escola pública i com a pretext al sector
immobilista del professorat, el qual
ni comparteix els postulats de
l'ensenyament actiu i arrelat al
medi ni les postures progressistes
que han fet millorar la qualitat de
l'ensenyament públic al País
Valencià. La resposta està en mans
del Conseller, i és a ell a qui li toca
respondre al repte de garantir les
condicions i ia seguretat en el treball del professorat i de l'alumnat
davant la implantació i el desenvolupament de la LOGSE.

4 / ... DE LA RECONVERSIÓ

86

Aplicació de la LOGSE i reconversió
A l'ALL-I-OLI n9 85 us presentàvem l'esborrany na de les mestres del centre de
Primària a la tutoria de 6è).
:|:
del projecte d'accés del professorat del Cos de
Cal estudiar com es faria la
Mestres al Cicle 12-14 de l'ESO. Ara el MEC ha impartició de les especialitats als
presentat un nou document de 8 punts que con- centres de Primària (anglès, edutinua en la mateixa línia de l'anterior (el repro- cació física, música).
duïm més avall).
Des de la Confederació d'STEs i l'STEPV hem Propostesreivindicat la negociació global de la Reconversió que suposa l'aplicació de la LOGSE (xarxa dubtes (al
de centres-mapa escolar, codicions de treball, voltant del
plantilles i especialitats...). Respecte a açò, el
MEC (i parlem del MEC ja que ací la Conselle- Document per
ria encara no ha convocat cap reunió al voltant al debat)
del tema), continua amb la seua política de par(!) Quant a les condicions labocialització i tancament ràpid del temes.
rals (horari...):
Us instem a que en els claustres debatiu
a) Les mateixes per a tot el proaquests documents i ens feu arribar les vostres fessorat.
b) Les mateixes per als que
propostes sobre els dubtes que plantegem o
imparteixen docència a Secundàqualsevol altre aspecte que trobeu interessant, ria.
- Quant a les condicions econòde cara a prendre postura abans que s'inicie la
miques
(nivell de complement de
negociació.

Al voltant del
cicle 12-14
(Document per
al debat)
Cal partir, entre d'altres, de les
següents premisses:
- A l'any 1990, durant l'adscripció a llocs de treball als centres
d'EGB, el professorat va participar amb un alt grau de desconeixença d'allò que implicaria aquell
procés (la posterior adscripció a
modalitat lingüística per ordre de
Conselleria, les conseqüències de
l'aplicació de la LOGSE).
- Per evitar açò, hem d'assegurar que en el procés d'adscripció a
Primària i accés al primer cicle de
l'ESO el professorat tinga tota la
informació al respecte per tal de
fer les seues opcions amb tot el
coneixement de les conseqüències,
- L'adscripció a Primària i
l'accés al cicle 12-14 s'hauria de
realitzar en un mateix procés,
independentment de la transitorietat que l'Administració vol
donar a la permanència del primer cicle de l'ESO en alguns centres de Primària (^podem suposar
que, donada la falta de pressupost, açò es farà en molts dels
casos?).

- A l'inici d'aquest procés, tot el
professorat haurà de conèixer:
- La Xarxa de Centres (centres
de Secundària i centres de Primària que es troben en la "zona
d'influència" de cadascun dels de
Secundària)
- Les plantilles dels centres de
Primària.
- Les plantilles dels centres de
Secundària (almenys en allò que
pertoca al primer cicle).
- Les condicions, tant laborals
com econòmiques, de tot el professorat. (1)
- L'ordenació de tot el professorat de la zona (definitiu i suprimit) per a participar en el procés
en dues vessants:
- Ordenació al seu centre (amb
les especialitats corresponents).
(2)
- Ordenació en la "zona

d'influència" de cada centre de
Secundària de tot el professorat
per cadascuna de les habilitacions-especialitats. (3)
Cal assegurar per al professo-

rat:
- La preferència per a quedar-se en el centre on actualment està definitiu.
- La possibilitat de pas
voluntari al primer cicle de,
l'ESO en igualtat de condicions.

Com es podria
dur a terme el
procés?
Es podria fer en dues fases:
1-. Un miniconcurs a cada zona
(constituïda per un centre de
Secundària i els de Primària del
seu àmbit) 4), tenint en compte
les següents opcions:
a.l) Adscripció voluntària al
centre de Primària on s'és definitiu o definitiva. (5)
a.2) Adscripció voluntària al
cicle 12-14-del o dels centres de
Secundària de la zona. (6)
b) Adscripció a les places no
cobertes de la zona, tant als centres de Primària com de Secundària. (7)
2-. Les places de Primària i del
primer cicle de l'ESO que no foren
cobertes per professorat definitiu
en la zona anirien a un Concurs
General de Trasllats, on podria
participar tot el professorat, independentment d'haver quedat adscrit o no a la primera fase. Hi participaria, en qualitat de suprimit,
el professorat que no s'hagués
pogut adscriure en la seua zona.
(8)

Quan es faria?
Donat que al curs 94-95
s'impartiran els cursos 5è i 6è de
Primària i al curs 95-96 el Ir i 2n
de Secundària, hi hauria, en principi, dues alternatives:
a) Fer el procés al curs 93-94.
b) Fer el procés al curs 94-95
(adscrivint provisionalment per
aquest mateix curs algun o algu-

destinació):
a) les mateixes per a tot el professorat.
b) Les mateixes per als que
imparteixen docència a Secundària.
(2). L'ordenació hauria de ser:
a) antiguitat en el cos.
b) antiguitat en el centre.
c) antiguitat en el centre amb
modificacions (tenir en compte el
professorat que ha arribat per
concurs específics de PRE, PT).
(3). L'ordenació hauria de ser;
a) Antiguitat en el cos.
b) Antiguitat en la "zona".
c) Antiguitat en la impartició de
l'especialitat en la "zona".
(4). La "zona" hauria d'estar
constituïda:
a) Per un centre de Secundària i
els de Primària adscrits.
b) Per més d'un centre de
Secundària i els de Primària
adscrits.
(5) i (6). Aquestes dues opcions
s'haurien de fer paral.lelament.
(el professorat hi podria alternar
places)

(5). Cas de no existir plaça per a
la qual s'estigués habilitat/habilitada:
a) S'aniria a altra opció o fase.
b) Caldria reivindicar, ja que es
tracta d'una reconversió, la possibilitat de quedar mal adscrit o
adscrita exigint-li a l'Administració un Pla de Formació per aquestes persones, (cal tindré en compte que al MEC ja s'està parlant de
la possibilitat d'obtindré les noves
habilitacions, que necessitarà la
implantació de la LOGSE, inclús
amb un temari i el corresponent
examen.)
(6). Cas de no existir plaça al
primer cicle de Secundària a la
zona:
a) S'aniria obligatòriament a
altra opció.

Lo que decía el MEC en el
informe sobre "La Reforma y el
profesorado", del ano 1990
"Los profesores de EGB que estén impartiendo el cicló superior (6.-, 7.- y 8.9) en un centro que no continúe ofertando el
primer cicló de la Educación Secundaria Obligatòria se trasladaràn al centro de Secundaria al que vayan sus alumnos. El
mayor número de horas lectivas previs to para los alumnos y
la ampliación de las àreas curriculares garantizan que el
número de profesores necesarios para impartir este cicló serà
similar al de los profesores que actualmente imparten el cicló
superior de EGB. No obstante, aquelles profesores que no
pudieran o no desearan realizar este traslado a un centro de
Educación Secundaria podran también permanecer en su centro de Educación Primària. La ampliación de plantillas previstas en estos centros, debida a la incorporación de profesores especialistas de Educación Física, Lengua Exlranjera o
Educación Musical, hace viable esta opción".
Así nos vendieron la "moto" en el 90, para que aceptàramos
la ADSCRIPCION.
iQué va a cumplir la Admiràstración de esta promesa? Su
propuesta de paso de maestros/as al cicló 12-14 anos no
garantiza lo que arriba se dice.

b) Es donaria la possibilitat de
participar, com a suprimit/suprimida al concurs general.
(7). En aquesta opció, ^hauria
de donar-se una adscripció forçosa
si n'hi ha plaça per a la qual
s'estiga habilitat o habilitada?
*Cal tindré en compte que, en
cas de donar-se aquesta adscripció
forçosa, el professorat que no
obtingués plaça aniria al Concurs
de Trasllats com a suprimit.
(8).S'haurà de tindré en compte
allò que es diga als punts 7 i 8.

La
reconversió
que vindrà
amb el cicle
12-14
Ja sabem la reconversió que les
administracions educatives estan
realitzant mitjançant la política
de supressions. "En teoria" l'aplicació de la LOGSE no ha incidit
encara en allò que respecta a les
unitats escolars dels centres
públics, però en la pràctica trobem
una gran diferència entre creacions i supressions a Primària
(mireu Quadre 1).
Junt a açò, cal reflexionar quant
a la situació del professorat suprimit. Segons la llei, aquest professorat té dret preferent a obtindré
destí definitiu dins la mateixa
localitat (però si no l'obté als tres
anys, l'Administració li adjudica
plaça forçosa); Realment, i mirant
el resum de l'ajust escolar per al
proper curs (quadres 2 i 3), es veu
que la utilització d'aquest dret es
molt difícil. iPer què? Si la localitat és menuda i se suprimeixen
unitats, difícilment se'n tornen a
crear els anys següents; a més la
diferència positiva creacionssupressions (Quadre 3) es dóna a
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les especialitats d'Anglès, Audició
i Llenguatge i Preescolar-Infantil,
sense oblidar la d'Educació Física
d'anys anteriors, mentre només
cal mirar en quines especialitats
es dóna la diferència negativa per
fer-se una idea de la reconversió
de llocs de treball que suposa
aquest fet.
Podem suposar que, a l'entrada
en vigor de la LOGSE, aquesta
reconversió serà més forta encara,
agravada pel fet que una gran
part del professorat no té l'habilitació necessària per adscriure's a
les noves especialitats i que el
MEC té dues idees respecte a
aquest tema: que al procés d'adscripció a 12-14 i a Primària no es
generen noves situacions de "mal
adscrits", i que el professorat tinga la possibilitat d'adquirir noves
habilitacions mitjançant unes proves específiques.
Respecte a la proposta del MEC
d'adscripció al cicle 12-14, podem
afegir:
* No garanteix igualtat de condicions per tal que tot el professorat puga adscriure's a Primària i
al cicle 12-14, independentment
de l'adscripció actual.
* No permitirà l'adscripció del
professorat segons les seues preferències, com el MEC havia indicat al seu primer informe sobre
"La Reforma y el Profesorado", de
l'any 90.
* Estableix prioritats inacceptables per l'adscripció al cicle 12-14
(discriminació per al professorat
definitiu de la localitat on no hi
haja institut de Secundària).
* No garanteix que les condicions laborals i econòmiques
d'aquells que passen al cicle 12-14
siguen extensibles a tot el professorat treballe on treballe.

Supressionsmodificacionscreacions
1993
A finals de desembre de 1992
vam tenir coneixement del document sobre supressions de 1993,
anomenat:"Criterios generales
para la modifïcación de la composición de los Centros d'EGB,
Infantil, Primària y Preescolar".
Després de valorar el document
començà una campanya d'infor-

Quadre 1
Supressions-creadons d'unitats escolars
Supressions
creacions

Alacant

Castelló

València

Total

SUPR. EI-PRE

-5

-4

-21

-30

SUPR. EGB-PR

-82

-22

-145

-249

-3

-3

-15

-21

TOTAL. SUPR.

-90

-29

-181

-300

CREA. EI-PRE

+17

+59

+133

CREA. EGB-PRE

+57
+17

+2

+13

+32

CREA. EE

+21

+1

+15

+37

TOTAL.CREA.

+95

+20

+87

+202

+5

-9

-94

-98

SUPR. EE

DIFERÈNCIA SUPRES.CREACIONS

Quadre 2
Supressions-creadons de llocs de treball (diferència negativa)
Supressionscreacions

CIM

FF FC

SUPRESSIONS -159

-24 —11

CREACIONS

+28

DIFERÈNCIA

-131

MAT SOC VAL

PT

TOTAL

-31

-35

-23

-27

-310

Ü

0

+1

+1

+26

+57

-23 -11

-31

-34

-22

—1

-253

+1

Quadre 3
Supressions-creadons de llocs de treball (diferència positiva)
PRE

FA

MUS

AL

EF

-32

-1

0

-6

-2

CREACIONS

+124

+20

+98

+21

+2

DIFERÈNCIA

+110

+19

+98

+15

0

SUPRESSIONS

mació dirigida a tots els estaments de la Comunitat Escolar
Valenciana (representants de
l'STE-PV als CEM, Centres, Ajuntaments que tenien constituït el
Consell Escolar Municipal).
Aquesta campanya pretenia ferli arribar a la Conselleria el nostre desacord amb el procés de
negociació (no-negociació) per
mancar una sèrie de criteris previs que tothom considerava
imprescindibles abans de procedir
a la RECONVERSIÓ esmentada:
coneixement del MAPA ESCOLAR, la XARXA DE CENTRES, la

PLANIFICACIÓ DE LA REFORMA, l'accés al CICLE 12-14, catàlegs de llocs de treball en els Centres de Primària.
Posteriorment es van fer públiques les resolucions provisional i
definitiva de les esmentades
modificacions, amb poques
diferències entre elles.
Però, per desgràcia, seguim sense tenir cap avanç en els temes
que continuen interessant-li al
professorat valencià i que la Conselleria no sembla estar disposta a
informar.
No acaben ací, però, les nostres
actuacions. Una vegada coneguts
els centres que han resultat afectats en aquest procés i durant els
mesos d'abril i maig i en tot el
País Valencià, l'STE-PV ha continuat informant, aquesta vegada a
les persones interessades. Per a
aquest procés s'ha editat i repartit
un' llibret de "Drets i Deures del
professorat afectat per una
supressió i/o modificació", donant
resposta a tots els dubtes personals que han sorgit. El teniu a la
vostra disposició a qualsevol de
les seus de l'STE-PV, també el
podreu trobar als centres afectats,
ja que s'ha enviat durant el mes
d'abril,
Hi ha que assenyalar que s'ha
dut en aquest tema una estreta
col·laboració amb les JUNTES DE
PERSONAL i que el treball
d'aquestes conclogué en un tancament de les Comissions Permanents en la Conselleria d'Educació
i, el dia 1 d'abril de 1993, en una
manifestació que tingué lloc a la
ciutat de València.

Última propuesta del MEC

PASO DE MAESTROS A
PLAZAS DEL CICLÓ 12-14
EN INSTITUTOS DE
EDUCACION SECUNDARIA
1. El proceso se realizarà en
diferentes arios, según se vaya
planificando la admisión de los
alumnos en los Institutos de
Secundaria.
2. Cada Instituto de Secundaria
tendra adscrito un determinado
grupo de Colegios de Primària,
cuyos alumnos tendràn garantizada la plaza escolar en el mismo.
3. El paso de los alumnos a los
Institutos comportarà una modifïcación de las plantillas de los
Colegios Públicos, por cuanto
deben desaparecer las especialidades de Matemàticas y Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Francés.
4. En el mes de junio, una vez
se hayan publicado oficialmente
las modificaciones de las plantillas de los Centros de Primària, se
realizara, en cada uno de los Centros de Primària afectades, el procedimiento establecido por la
Orden de 9 de junio de 1992 para
determinar què maestros son los
que resultan desplazados.
5. Estos maestros desplazados,
que fueran titulares de los Centros de Primària adscritos al
correspon dient e Instituto de
Secundaria y ubicades en la rnisma localidad que éste (a partir de
ahora lo designaremos como grupo "A" de maestros), tendràn
derecho preferente a optar, en un
procedímiento que se desarrolle a
continuación del indicado en el
punto anterior, a las plazas que
se definan en dicho Instituto.
6. Junto a las vacantes del punto anterior se ofertaràn también
todas aquellas que pudieran estar
vacantes en los Centros de Primària afectades.
7. Los criterios para este procedimiento pueden ser los siguientes:

a. Los maestros podran solicitar, si así lo desean, una o varias
vacantes de las existentes, siempre que se encuentren habilitades
para su desempefio.
b. Los maestros "mal adscritos"
que no hubiesen sido desplazados
en virtud del procedimiento indicado en el punto 4 podran, si así
lo solicitan, ser incluidos en el
grupo "A".
c. El baremo para establecer la
prioridad serà el del concurso de
traslados, contemplando la situación de los maestros que han accedido al Cuerpo de Secundaria.
Aquelles maestros que hayan
quedado desplazados como consecuencia del procedimiento citado
en el punto 4 tendràn la consideración de "suprimides", a efèctos
de baremación.
Los "mal adscritos" que participen desde el puesto que ocupan
actualmente contaran, a efèctos
de antigüedad en el centro, la que
realmente tengan hasta la fecha
de la solicitud.
d. Se. constituirà una comisión,
formada por tres Directores de los
Centros afectades, que estudiarà
las solicitudes y elevarà una propuesta al Director Provincial
correspondiente.
e. Los maestros "suprimidos "
de anos anteriores de los mismos
Centros afectades podran participar en el proceso.
8. Los maestros desplazados
(por el procedimiento del punto 4)
de Centros de localidades diferentes a aquella en la que se ubica el
Instituto de Secundaria (grupo
"B") podran ejercer el derecho preferente participando en la convocatòria correspondieníe de concurso de traslados posterior a su
cese en el Centro (al curso
siguiente).
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Jornadas sindicales de personal laboral de la Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Ensenanza ISTEs)

HAY ALTERNATIVA SINDICAL
Se celebraren en Zaragoza el
pasado mes de marzo y asistieron
representantes de los diferentes
STEs y del GATA (Colectivo
Asarnbleario de Trabajadores de
Aragón). También estaba prevista
la asistencia de COPEL (Coordinadora de Personal Laboral del
MEC) y representantes de la CGT
y de la CNT.
Entre las líneas de trabajo destacan: la deíïnición de un modelo
de base, el anàlisis de la situación
de los diferentes convenios, el trabajo contra la reconversión, por la
estabilidad y contra la privatización, el proceso de funcionariza-

ción-laboralización, las fórmulas
de negociación y de representación de los trabajadores y trabajadoras del sector.
Dentro del anàlisis del sector se
destaco:
-La coincidència de la pràctica
sindical de algunas organizaciones en los comitès y en los centros, que se caracteriza por la falta de participación y decisión de
los trabajadores, la negociación
por las alturas por parte de las
cúpulas sindicales, lo que supone
dejar vacíos de contenido los comitès de empresa y la desmovilización constante del sector.

-El incumplimiento sistemàtico
de los convenios colectivos por
parte de las diferentes administraciones.
-La importància de la acción judicial paralela a la acción sindical.
-La paralización de los concursos de traslados, ascensos y oferta
de empleo publico.
-La falta de cobertura de las
bajas.
-El incumplimiento en cuanto al
funcionamíento de los comitès de
Salud e Higiene, de Formación.
-La constante pérdida del poder
adquisitivo-La reducción de personal y el

Demanem la negociació de les
reivindicacions del personal laboral
L'STE-PV ha demanat at Secretari
General i al Director General de Personal de la Conselleria de Cultura
l'obertura de la negociació per a
donar resposta a les reivindicacions
del sector de Personal Laboral dels
centres educatius.
Al mateix temps demanàvem la

participació en la MESA DE PERSONAL LABORAL que s'ha de constituir
en aquesta Conselleria. Els problemes
pendents són cada vegada més i s'han
de resoldre el més aviat possible. En
aquest context cal que hi haja una resposta per part del personal laboral de
les Escoles Infantils, Centres d'Educa-

Plataforma general del personal
laboral de las administraciones
educalivas para el curso 1992-93
(Confederación STEs)
*Negociación Colectiva plena. Mecanismes de participación y consulta a la asamblea de trabajadores y trabajadoras durante cualquier proceso negociador y antes de la firma de los acuerdos. Exigència a las administraciones del cumplimiento de las sentencias judiciales, acuerdos y Convenios.
*Capacidad negociadora para los Comitès de Empresa y Juntas de
Personal, asi como para las Secciones Sindicales con presencia en
cada àmbito.
*Por la inversión del 6.5% del PIB en Educación. Por la calidad y
contra el deterioro de los servicios. No a la privatización de los puestos de trabajo. Dotación de los medios raateriales necesarios y
aumento de las plantillas en función de las necesidades de los servicios.
*Funcionamiento de los Comitès de Salud e Higiene en el Trabajo.
Revisión mèdica anual. Vestuarios dignos. Sustïtución de los productos tóxicos por aquellos que no causen problemas a] personal ni al
medio ambiente.
*Formación laboral en horario de trabajo a cargo de las Administraciones. Bolsas de estudiós y de becas para la promoción interna y
cultural. Dotación econòmica y funcionamiento de las comisiones de
formación.
*Por la recuperación del poder adquisitivo. Clàusula de revisión
salarial en todos los niveles que garantice incrementos salariales
superiores al IPC, de forma que en sucesivos ejercicios podamos
recuperar el poder adquisitivo perdido. Homologación salarial al
alza por niveles y categorías.
!|:
Por el reconocimiento del nivel 10 mínimo. Trienios de ]a misma
cuantia para todas las categorías y niveles. Subida salarial lineal.
Salario mínimo de 100.000 pesetas netas al mes. Jornada de 35
horas semanales. No al computo anual. Jubilación voluntària e
incentivada a los 60 arïos con el 100% del salario.
*Por la reforma de los sistemas retributivos, no al complemento de
productividad ni gratificaciones (bufandas) transitorias. Distribución lineal e inclusión en un salarío base consolïdable. Subida salarial lineal, anadiendo previamente índices correctores que anulen la
jerarquización actual de los salaries entre niveles y categorías. Pago
regular de nóminas y bajas. Interès de mora en caso de incumplimiento.
*Negociación y modificación de las relaciones de puestos de trabajo
(RTPs). Clasificación de todos los puestos de trabajo, con íïjación
negociada de las funciones, responsabilidades, requisítos y niveles
retributivos correspondientes, asegurando el mantenimiento de los
puestos de trabajo y el derecho a la promoción interna.
*Provisión de vacantes. Convocatorias regulares periódicas de
todas las vacantes eliminando las bolsas de vacantes, permanentes.
Baremo de méritos profesionales y objetivos. No a los méritos subjetivos y manipulables. Garantia de transparència, con publicación de
actas de calificación y mecanismos àgiles y seguros de resolución de
reclamaciones.
*Ningún puesto de trabajo para la Prestación Sustitutoria del Servicio Militar.

cíó Especial i SPEs. Tant les mesures
a adoptar com els punts reivindicatius
s'han de concretar en assemblees del
personal laboral.
Dins d'aquesta dinàmica, l'STE-PV
ha proposat:
-Mantindré reunions unitàries amb
la rosta de sindicats per tal de concretar i analitzar la situació actual del
col·lectiu i dissenyar les actuacions de
cara al futur. Sols amb la màxima
UNITAT, tant de tots els sindicats i
els comitès d'empresa com del conjunt
del sector serà possible obrir la
NEGOCIACIÓ.
-Convocar assemblees de personal
laboral als diferents àmbits territorials, per a que siguen les pròpies persones treballadores les que prenguen
les decisions tant de les propostes de
mobilització com dels punts à reivindicar o dels acords a què es puga arribar
amb l'Administració.
-Forçar a la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència a que convoque la
MESA DE PERSONAL LABORAL
per a tractar de forma immediata: la
funcionarització, l'adscripció a aquesta Conselleria, la negociació i clarificació de les funcions, el manteniment en
el lloc de treball, no a les amortitzacions...
-Estudiar noves mesures de pressió
per a aconseguir la convocatòria de la
MESA: concentracions, jornada de
lluita, tancaments que hauran de ser
ratificades a les ASSEMBLEES per
les persones que treballen al sector.

fenómeno de privatización sistemàtica en los niveles mas bajos
(limpieza, vigilància, comedores).
-La situación del personal de
comedores, adultos, escuelas infantiles, centros de educación especial,
ayuntamientos y Universidad.
-La falta de clarificación de la
funciones de las diferentes categorias laborales.
-La movilidad horizontal en algunas CC AA, lo que exige a los STEs
trabajar en otras adrainistraciones
y no solo con las educativas.
-El estudio del proceso de funcionarización.
-La necesidad de trabajar los

niveles mas bajos (bedeles, limpieza...) y no solo los relacionades
con la docència.
Las Jornadas sirvieron para
constatar la necesidad de articular una fuerte alternativa sindical
a la realidad de la presencia desmovilizadora de algunas organizaciones sindicales, para lo cual es
necesaria la coordinación de los
colectivos autónomos y asamblearios y los STEs. La finalidad de
esta coordinación y del trabajo a
realizar ha de ser la de generar
una alternativa electoral mayoritaria en las próximas elecciones
sindicales.

Acuerdo sobre la
distribución individualizada
del fondo del 1,8% de la
masa salarial de 1991,
firmado entre CSIF y UGT en
el mes de febrero
Este acuerdo se firmo el pasado
dia 11 de febrero entre la Administración valenciana y las organizaciones sindicales UGT y CSICSIF. Se concreta en:
"El componente lineal para
todo el personal de la Administración General se íïja en 16.255
pesetas, equivalente al 0.8% de la
masa salarial de 1991."
"El componente proporcional
serà el resultado de aplicar el 1%
sobre las retribuciones a la clasifïcación del puesto de trabajo de
1991, incluido el concepto de antigüedad."
"Al objeto de clarificar el resultado de dicho reparto se adjunta,
como anexo de este acuerdo, una
tabla conteniendo el importe
mínimo a percibir por el concepto
de atrasos según los distintos
grupos de clasificación de los
puestos de trabajo, esta tabla
esta calculada con la acumulación
del 0.09524 por ciento correspon-

diente a la desviación del IPC de
noviembre de 1992."
Desde el STE-PV consideramos
que esta distribución de los fondos adicionales no es la mas justa. Con este reparto la diferencia
entre las diferentes categorías
salariales se araplían (mas de
30.000 pesetas entre el grupo A y
el grupo E).
Los fondos adicionales tendrían
que haber servido para compensar las actuales diferencias salariales entre las distintas categorías laborales y nunca para abrir el
abanico salarial. No comprendemos ni los motí vos para la firma
del acuerdo ni los silenciós de
algunos.

Recurs contra els concursos de
trasllats del personal laboral
El passat mes de febrer el Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià va
IMPUGNAR algunes convocatòries del Concurs de Trasllats de
Personal Laboral de la Generalitat Valenciana. Els motius que
ens han portat a presentar els
recursos són que la Conselleria
d'Administració Pública havia
convocat els concursos incomplint tota una sèrie de normes
legals que en aquest moment
estan en vigor. En concret: la
convocatòria es fa per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, però en els
annexos on estan especificades
les vacants apareixen llocs de
treball catalogats com a laborals.
D'aquesta forma, si no es modifiquen les bases de la convocatòria, persones funcionàries
podran ocupar llocs de treball de

personal laboral. La qual cosa és
totalment contrària a llei. El
Text Refós de la Llei de la Funció
Pública Valenciana diu a l'article
16.7, "correspon l'ocupació de
llocs de treball de naturalesa
laboral, tenint en compte l'especialitat per a la qual va ser seleccionat, al personal laboral de la
Generalitat Valenciana".
Però hi ha més, les reivindicacions més sentides pel PERSONAL LABORAL són la funcionarització, l'adscripció a la Conselleria d'Educació i, per tant, la
Constitució d'una Mesa dintre de
la Negociació col·lectiva en el
marc d'aquesta Conselleria.
Si es vol la funcionarització,
caldrà negociar com i en quin cos
es té que fer. Però, ^seria possible entrar en un procés de funcionarització si hi ha laborals i
funcionaris de l'Administració

especial ocupant llocs de treball
de les mateixes característiques?
En eixe cas, ^en quin cos es faria
la funcionarització?, ^en els cossos docents o en l'Administració
especial? iCom es pot demanar
la incorporació com a docent
d'aquest personal i no haver
recorregut cap de les convocatòries?
Però hi ha més, ino s'està
entrant en una segona fase
d'amortitzacions de llocs de treball? Si persones funcionàries
ocupen vacants catalogades com
laborals, i,que passarà amb el
personal laboral que ara ocupa
eixos llocs de treball?
Es necessari que la Conselleria
d'Administració Pública modiíïque les convocatòries i les ajuste
a dret. En cas contrari, ens veuren obligats a continuar les
accions jurídiques pertinents.
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Plataforma Unitària
per I "estabilitat i
I "homologació
El passat mes de febrer es va
constituir una Plataforma Unitària que sota el lema "Per l'estabilitat i l'homologació" plantejava les
solucions que els tres sindicats
que la composem, STE-PV, CC
00 i FSIE, proposem per donar
eixida als problemes que tenim
com treballadors i treballadores,
tant a curt termini (situació del
conveni, centres en crisi) com a
llarg (aplicació de la LOGSE,
reconversió del sector). Propostes
de solució que van adreçades tant
a les Patronals com a l'Administració.
Des d'aquell moment fins ara
hem fet vàries assemblees unitàries, accions reivindicatives: un
dia de vaga, dos tancaments dels
afectats de Centres en Crisi a les
seus de les Patronals i una campanya d'extensió pública de la
problemàtica del Sector.
Avui, passats vora tres mesos
de la constitució de la Plataforma,
1 quan afrontem la recta final
d'aquest curs, cal avaluar els
resultats que hem obtingut.
El primer que cal tindré clar és
allò que des del principi hem dit
els Sindicats: "açò no és una plataforma per obtindré resultats
immediats, sinó de futur". Valorem que s'han produït alguns
resultats que cal ressaltar. Així,
quan férem el dia de vaga es va
conseguir desbloquejar les Meses
amb la Conselleria.

LA DE CENTRES EN CRISI
No es convocava des de principis de gener. Es va tancar la negociació de les normes per a controlar la contractació en Centres
Concertats. Aquesta normativa es
publicarà al DOGV (previsiblement) al llarg del mes de maig
com una Ordre que posteriorment
es desenvoluparà en unes Instruccions. Aquesta solució era una
vella aspiració del sector, per tant
com les patronals sempre han uti-

litzat l'article 60 de la LODE com
a cobertura legal de les seues
arbitrarietats en les contractacions.
MESA SINDICAL
DTBNSENYAMENT PRIVAT
Paralitzada des de setembre. Es
va reclamar i aconseguir que la
Conselleria reconeguera el seu
error en el pagament dels endarreriments del 92, pel que fa a
pagar l'augment de la quota
patronal de la SS del 92, com ha
fet el MEC; però com aspecte
negatiu Conselleria es negà a
pagar l'increment resultant de la
diferència d'IPC del 91. Encara
que açò es negociarà en la propera
Mesa conjuntament amb l'analogia retributiva per al 93, qüestió
de la qual en un principi la Conselleria s'havia negat a parlar.
Amb aquesta plataforma hem
volgut animar a un sector cada
vegada més ampli del professorat
dels centres concertats, i tenim la
intenció de no retrocedir i d'anar
eixamplant eixe sector. No esperem resultats ràpids i espectaculars, però el que s'ha fet ens anima i deu animar-vos a mantindré
les nostres reivindicacions.

IX CONVENI COL·LECTIU
Finalment ha passat el que no era difícil endevinar: conveni d'eficàcia limitada, caos en el sector, i
ja veurem com eixim d'aquesta!
I això que hi havia antecedents. Recordem
l'acord de reducció de jornada de l'estiu del 91, que
ja es va quedar en res. Ara ha quedat clar que
aquella signatura es va fer de forma precipitada i
no valorant els riscs que comportava.
Una vegada fet el desfïcaci, caldrà trobar eixides
dignes i que no posen en perill els poquets avanços
que hem aconseguit als darrers anys, perquè els
sindicats que van signar amb molta presa no estan
oferint solucions que ens beneficien.
Però abans d'entrar a fer les nostres propostes,
cal analitzar quina és la situació actual i quines
són les solucions que proposen els signants.

seis meses anteriores a su finalización (septiembre del 93).
Las razones que han llevado al
STE-PV a denunciarlo son:
- La.petición del colectivo de
profesores de Centros en Crisis
pendientes de recolocación.
- El incumplimiento de las
Patronales de los compromisos
adquiridos en el Acuerdo, lo que
ha llevado a que ninguna de las
mas de 400 vacantes que se han
producido en los Centros concer-

Situació actual del pagament
d'endarreriments del 92
PAGAT
MEC
FEBRER

Í

PAGAT
CONSELLERIA
MARÇ

PAGARÀ
CONS.
MAIG

EGB/EE

177.185

143.850 (6,7%)

17.178

BUP

245.100

189.084 (7,92%)

19.642

FPI (TIT)

210.973

115.416 (4,95%)

18.648

FPI (AGR)

215.156

130.146 (4,95%)

16.828

FPII (TIT)

207.591

152.432 (6,46%)

19.152

FPII (AGR)

197.681

124.978 (6,46%)

17.556

Les quantitats que pagarà la
Conselleria en maig són les
corresponents a l'augment de la
quota patronal de SS del 92, no

pagades en març per un "error
d'apreciació" de a qui corresponia
pagar eixe augment,

ELS SINDICATS SIGNANTS

També tenen opinions diferents; mentre FSIE va
donar un termini de dos setmanes per a signar les
taules salarials amb "EyG" (això casi suposaria el
trencament definitiu del Conveni), la resta de sindicats es reuneixen amb CECE i amb "EyG" i busquen eixides per a quedar bé; proposen un "Conveni Marc" que unificaria tots els convenis d'Ensenyament Privat, i que marcaria els mínims per a
tots ells. El que no diuen és com es desenvoluparia
LA SITUACIÓ ACTUAL
eixe Conveni Marc, ja que perfectament podia
La sentència, el que diu és que el conveni signat aprofitar per a emmascarar el trencament del
només és d'aplicació als centres d'"EyG" i no als de Conveni General, si es desenvoluparà estatalment
CECE, a més a més, en dir que la representativi- en un conveni per a cada patronal que participe.
Altra qüestió diferent seria si eixe teòric Convetat d'"EyG" només és del 36% al sector, reconeix
que un conveni signat només per CECE; seria ni Marc es desenvoluparà territorialment en aquelles Comunitats Autònomes amb competències pled'aplicació general.
Hem de dir que un conveni d'eficàcia limitada, nes (i les Comunitats sense competències el tinen no publicar-se al BOE no obliga l'Administració gueren com a Conveni d'aplicació per a elles).
Des de l'STE-PV creem que les relacions entre
a abonar els salaris actualitzats, i per això
enguany cobrem sous actualitzats, per la redacció "EyG" i CECE a l'àmbit estatal són irrecuperables
específica que el Govern va donar als Pressupostos en un termini mig de temps, per la qual cosa no és
Generals de l'Estat; però no hi ha cap garantia bo voler mantindré el marc estatal del Conveni.
Això va contra la realitat sociopolítica i laboral de
queaixò siga així l'any que ve i els propers.
La situació és molt complicada, ja que aquesta l'Estat, i no pot acabar més que en un trencament
sentència, en lloc de fer reflexionar a les patronals, del Conveni General en dos, un per a cada patroel que ha fet és agreujar més si cap les diferències nal (amb una disfressa més o menys bona).
entre elles. Així "EyG" parla ja del "Primer ConveL'STE-PV defensa el Conveni en el marc autonònio de EyG", i no del DC Conveni General, i ofereix mic com a única solució a la situació. Això, a més a
als sindicats que vulguen la possibilitat de signar més, solucionaria el desfasement existent entre el
les taules salarials del 93, i diu que mai es reunirà marc laboral (estatal) i el marc legislatiu i econòamb CECE si aquesta no accepta en la seua totali- mic (autonòmic).

Denúncia Acord
de Centres en Crisi
El 4 de mayo, el STE-PV procedió, en escrito remitido al Conseller, a denunciar los Acuerdos de
Centros en Crisis de 27 de septiembre de 1991 suscritos entre la
Conselleria de Educación, las
Patronales y los Sindicatos representatives de la Ensenanza Concertada.
En el mismo escrito se exige, a
su vez, el cumplimiento del articulo 12 de los citados Acuerdos,
en el que se prevé el inicio de la
negociación de unos nuevos en los

tat el conveni signat per "EyG". CECE, per la seua
part, parla de recomposar la negociació en base a
la "flexibilitat" per part de "EyG" (en l'aplicació de
la jornada) i dels sindicats (condicions laborals en
acadèmies, etc.). Amb aquestes postures és impossible tornar-les a reunir.

FALTA PER
COBRAR:

tados durante el ano 92 haya sido
cubierta por profesores de Centros en Crisis
.- Si las Patronales no han cumplido sus compromisos, no deben
beneficiarse del pago de las
indemnizaciones por parte de la
Administración. Recordamos que
en el Acuerdo se prevén para
aquellos Centros que reducen unidades.
Así mismo, el STE-PV reconoce
los esfuerzos que tanto la Administración como los Sindicatos
han realizado para intentar desarrollar el citado Acuerdo dentro
de la filosofia con que se firmo: la
recolocación de todos los afectados
por el cierre de unidades.

IPC91

MANCA DE
PRESSUPOST

EGB/EE

16.157

0

BUP

18.300

18.074

FPI (TIT)

17.675

59.234

| FPI(AGR)

15.936

52.346

FPII (TIT)

17.873

18.134

FPII (AGR)

16.385

20.762

En aquest breu resum de l'estat
del pagament dels endarreriments de la Conselleria al profess*orat de nivells concertats, es pot
comprovar una vegada més la
poca serietat d'aquesta.
Primer, van pagar amb un mes
de retard respecte al MEC.
Segon, van pagar uns percentatges inferiors al MEC en

Secundària, per "manca de disponibilitats pressupostàries". Fixeuvos que en alguns nivells de l'FP
les diferències respecte al MEC
són d'escàndol.
Tercer, no han acceptat encara
fer el pagament de la diferència
de l'IPC del 91, al·legant que el
MEC no els ha transferit eixos
diners.

Comissió
Mixta de
places
gratuïtes
(beques)
A meitat del passat mes de
març es va constituir a València
la Comissió Mixta Patronals/Sindicats per a concedir places gra-'
tuites per als fills i filles del personal dels Centres Privats.

Informació de les
resolucions de la
Comissió de Gratuïtat
Hi ha hagut tres reunions de la
Comissió Provincial de Beques.
En la primera es va fer la constitució i es van marcar els terminis
per a desenvolupar tot el procés
(12 de març); en la segona s'arreplegaren les sol·licituds presentades i s'acordà demanar als Centres sol·licitats la seua aceptació o
no de la gratuïtat (27 d'abril). En
la tercera i última fins ara (5 de
maig) es va resoldre positivament
8 de les 44 sol·licituds presentades, donant-se de termini fins al
24 de maig per a presentar reclamacions, tornant a reunir-se la
Comissió el dia 25 per emetre la
resolució definitiva.
Es curiós veure que només han
sigut estimades menys d'un 20%
de les sol·licituds i que l'aceptació
o denegació de plaça gratuïta ha
estat en funció de la contestació
del Centre destinatari, sense que
la Comissió en cap moment haja
demanat als Centres les dades
que justifiquen la seua negativa.
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Mesa redona sobre "Implantació i
seguiment de fo LOGSE"

formació i coeducació
La Conselleria ha publicat la
convocatòria de cursos de formació per al curs vinent i només hi
ha un curs de formació en coeducació. Amb un curs per any, sense
responsables de coeducació en els
diferents CEPS ni Serveis Territorials, ens preguntem:
-(-.Com es pensa arribar a tot el
professorat en un tema que és
contingut transversal de tot el
disseny curricular?
~í,Totes les activitats de formació estan dissenyades per a fer un
ensenyament coeducatiu?
-iQuins recursos materials i
humans dedica la Conselleria a
impulsar la coeducació arreu de
tot el País Valencià?
El que ara sabem és que, malgrat que fins ara en les diferents
Escoles d'Estiu, Grups de Treball
dels MRPs, etc., la coeducació ha
estat un tema permanent, l'extensió a tot el professorat, documents
que arriben als centres, seguiment dels projectes de centres,
etc., va molt a poc a poc, i l'Administració valenciana dedica molta
menys atenció al tema que en
altres llocs de l'Estat Espanyol.
Esperem que es faça un replantejament de la «planificació per a
generalitzar un sistema educatiu
coeducador», si de veritat volen
que les intencions passen a la realitat.
UN ANY DEL PLA DE
FORMACIÓ EN CENTRES

Ara fa un any que la Conselleria de Cultura convocà els Programes de Formació en Centres Educatius per a elaborar el Projecte
Curricular de Centre.
Aquest tipus de formació és el
que sempre hem defensat des de
l'STE-PV, per ser dins de l'horari
de treball, lligada al centre, i
poder-se desenvolupar analitzant
la pràctica diària de forma conjunta en el claustre per a poder
canviar-la.
Tot i això, després d'aquest any,
en el que una part dels centres del
País Valencià-han treballat en
Projectes de Formació propis o en
projectes assessorats pels CEPs,
cal valorar les implicacions que
aquest tipus de formació té per al
funcionament dels centres i la
incidència en el procés de desenvolupament curricular d'acord
amb la LOGSE.

diferents, l'experiència ha estat
negativa, per ocasionar desplaçaments i pèrdua de temps, dificultar l'anàlisi de les característiques
de cada centre i l'adaptació de les
solucions a cada entorn.
Esperem que aquest curs tots
els centres que ho desitgen
puguen encetar el Pla de Formació, i la convocatòria siga prou clara com per a no barrejar diferents
tipus de formació i clarificar què
és el que es demana en cada projecte.

PROJECTES QUE DEUEN
ELABORAR ELS CENTRES:
PCE I POC
Cada centre ha de desenvolupar
el PROJECTE EDUCATIU i el
PROJECTE CURRICULAR. En
molts llocs s'havia encetat el Projecte Educatiu, i aquest curs,
almenys els centres de primària,
han tingut que deixar aquesta feina per dedicar-se al projecte curricular, seguint les instruccions dictades per la Conselleria. Entenem
que no es pot justificar davant de
la societat que l'alumnat cursa
Primer Cicle de Primària sense
que els claustres hagen desenvolupat el disseny curricular de
Primària, però això, que si no s'ha
és perquè no s'havien dictat les
normes oportunes per a que es
poguera fer, no ens ba de fer oblidar que oportunes per a que espuguera fer, no ens ha de fer oblidar
que el Projecte Educatiu ha d'estar en la base del desenvolupament curricular, i que és molt difícil arribar a acords sobre metodologia, continguts, valors i normes
sense haver parlat i consensuat
amb tota la comunitat educativa
les línies fonamentals del PE. En
aquest moment seguim demanant
el respecte a l'autonomia dels centres per a que el treball final responga a criteris realment debatuts i consensuats.
CONVOCATÒRIA AMPLA I
CLARA
No tots els centres pogueren
acollir-se a la convocatòria, per
falta de places, i a més a més, en
les comarques on s'ha volgut
ampliar l'atenció a més centres
dels possibles, juntant claustres

ORGANITZACIÓ DEL
CENTRE I FLEXIBILITZACIÓ
HORÀRIA
L'àlternativa majoritàriament
triada pels centres que han participat en el programa, com a flexibilització horària ha estat dedicar
una vesprada per a la formació,
allargant a migdia l'horari lectiu
de l'alumnat. Això ha suposat
greus entrebancs per a l'organització de les reunions de nivell,
cicles i departaments dels centres
de Primària. També moltes de les
activitats extraescolars, com Setmanes Culturals, commemoracions, etc., que es duien a terme
gràcies a l'esforç de coordinació
dels centres, ban hagut de deixarse de fer per a poder dedicar
temps de treball conjunt a les tasques d'elaboració del PCC.
Això demostra que aquesta
modalitat de flexibilització horària, tenint aspectes positius, no
dóna resposta a totes les necessitats de treball en equip dels centres educatius. Cal completar
aquesta mesura amb propostes
organitzatives que permeten que,
mentre l'alumnat està en el centre, el professorat puga tindré
hores disponibles per a reunir-se
per nivells i/o cicles per avançar
en les tasques comunes.
Les solucions organitzatives no
seran possibles mentre els centres
no compten amb professorat especialista en música, idioma estranger i de suport, amb plantilles
suficients per a poder diferenciar
l'horari del'alumnat i el del professorat. Aquest professorat, a
més a més, és el que correspon als
centres de Primària d'acord amb
la LOGSE, pel que havem d'exigir
que tots els centres tinguen cobertes aquestes places.

QUE HEM DEMANAT ALS
PLANS DE FORMACIÓ EN
CENTRES?

^Novetats de
la Conselleria?

Molta expectació va despertar la
L'STE-PV sempre ha defensat
participació del Secretari General
la formació que partirà de l'anàlide la Conselleria d'Educació i
si i la investigació sobre el treball
Ciència, N'Antoni Sarrià, en la
quotidià, afavorint l'autonomia
mesa redona "Implantació i seguidels centres. En aquesta línia, els
ment de la LOGSE al PV" que,
projectes de formació en centres
organitzada per la Confederació
havien d'haver clarificat el procés
Valenciana d'Associacions de
a seguir, partint de la realitat
Pares d'Alumnes (COVAPA), va
diferenciada de cada claustre i
reunir al voltant de 100 persones
entorn escolar, treballant en un
al Club Diario Levante el divenprimer moment la cohesió del
dres 7 de maig.
grup, les possibles vies per arriSi hem de ser sincers, hem de
bar al consens i la tasca a fer,
dir que les expectatives es varen
diferenciant el que són criteris per
veure frustrades per la manca de
a l'elaboració del PCC del que és
concreció dels projectes futurs que
la concreció a nivell d'aula.
la nostra Conselleria té als calaiAra, després d'un any de trexos. No obstant això, destacaren
ball, hi ha claustres amb diferent
nivell d'elaboració, però n'hi ha
algunes de les qüestions que
avançava el Secretari General.
molts que es troben «prou perduts» en l'oceà del nou vocabulari
Per raons obvies, segons ell, a
i els nous conceptes introduïts per
partir
del dia 7 de juny l'Adminisla documentació facilitada als centres, i patint una sensació d'angoi- tració presentarà el "Disseny Eduxa per si tenen que presentar catiu de la Comunitat Valenciana
documents a l'Administració sen- per a l'any 2000". En aquest disse haver tingut temps de clarifi- seny es podran trobar: objectius
en matèria educativa; objectius i
car-se prou i arribar a acords.
Davant aquesta situació cal oferta d'escolarització; estudis tècplantejar-se elt, objectius primers nics de projeccions de centres
de la formació en centres, deixant d'ESO i Batxillerat; i zones
a banda les presses, clarificant el d'agrupament demogràfic. Serà
que és important per a fer un Pro- un disseny que es sotmetrà a conjecte Educatiu i un Projecte Curri- sulta de tots els òrgans de particicular propis i adaptats a les carac- pació, ajuntaments, etc.
També avançava quin serà el
terístiques de cada centre, encara
calendari
d'implantació de la
que això supose més temps de treLOGSE i alguns aspectes relacioball.
Si, per contra, volem acabar nats amb ella. La seqüencialitzadocuments, siga com siga, i tindré ció ve a ser la que tothom imagireceptes concretes de què fer per a nava: el curs 93-94 s'implantarà
«aplicar la reforma», únicament el segon cicle de primària (3 i 4);
conseguirem que aquesta siga una el 94-95 el tercer cicle de primària
reforma burocràtica, de canvi de (5 i 6); el 95-96 el primer cicle
noms únicament, sense incidència d'ESO (1 i 2)..., i així successivaen el canvi i la renovació de la ment fins el final.
Hi haurà una implantació antipràctica diària.
A l'Administració li cal posar els cipada en una gran quantitat de
mitjans i deixar el temps necessa- centres de Secundària, i els cenri per a que això últim no passe, i tres seran preferentment de 12 a
al profesorat seguir en la nostra 18 anys, encara que hi haurà tamlínia de perfeccionar el treball de bé de 12 a 16.
grup i aprofundir en la nostra for- - El proper curs no s'implantarà
mació teòrico-pràctica, aconse- de manera generalitzada el priguint que l'educació siga una tas- mer idioma estranger en tercer de
ca formativa de l'alumnat i crea- Primària, perquè no hi ha prou
dora de ciutadans i ciutadanes especialistes.
Com podeu comprovar, res de
capaços d'analitzar el seu entorn,
conèixer i recrear la cultura prò- nou. Esperem, per tant, que a parpia, i donar respostes critiques als tir del dia 7 de juny comencen a
problemes que el futur li plante- desvetlar-se eixos secrets que tan
gelosament hi guarden.
jarà.

Centres de Professors: amb la publicació al DOGV
del nou decret comença la Contrareforma
Esperàrem la cordura, una mica
de reflexió sobre les contradiccions entre el model que anaven a
publicar en el DOGV i la demagògia electoral sobre l'autonomia del
professorat i la democràcia. Però
això es demanar massa als buròcrates que avui gestionen la form a c i ó del p r o f e s s o r a t al País
Valencià. Això és encara més difícil si. davant les seues actuacions
tenen la complicitat dels sindicats
signants dels acords sobre retribucions i un sector dels equips de
CEPs que han sigut designats per
vies no massa clares...

No és la primera vegada que
hem dit que una experiència nova
com la que representen els CEPs,
després de més de set anys de
desenvolupament, necessaris per
adequar-los a una nova situació.
En especial, a l'idea de fer compatibles els principis de l'autonomia
del centres i ei de les professores i
professors per tal de dissenyar els
seus processos de formació, amb
la necessitat d'adequar el desenvolupament de la Reforma.
Però, l'alteració en el nou
Decret en l'ordre de les funcions
dels CEPs -atorgant-los quasi

exclusivament tasques d'execució
de funcions ordenades directament des de l'Administració la
desaparició d'algunes competències i la inclusió d'altres noves
funcions, així com la variació de la
composició del Consell de Direcció
i la supressió de l'atribució d'aquest per proposar la Direcció del
CEP, és un primer avanç il·lustratiu d'un procés inqüestionable de
dretanització de les idees.
Amb el fals discurs del professionalisme, aquesta nova orientació amaga la intenció de convertir
els CEPs en minis-serveis territo-

rials per al desemvolupament
quasi exclusiu, i de la manera
rnés barata possible, dels programes dissenyats des dels serveis de
la sucursal del MEC en la Av.
Campanar.
Una vegada més, desconfien del
professorat, una vegada més desconfien dels equips del CEPs per a
d e s e n v o l u p a r u n a autèntica
Reforma Educativa, una vegada
més als últims mesos, la mediocritat de la nostra Administració
a u t o n ò m i c a , obsesionada pels
resultats aparents davant
Madrid, desenvolupa un procés de

Contrareforma, amb el recurs de
mesures burocràtiques de dubtosa
eficàcia i una ignorància dels
aspectes més renovadors que
tenia el projecte LOGSE.
Enguany, les Escoles d'Estiu
vénen molt prop a unes Eleccions.
Canviaran la seua actitud?, continuaran allunyant-se del discurs
renovador? Pensem que aquest
marc unitari del mes de juliol és
un bon moment per analitzar el
present i el futur de la formació
permanent i la Renovació Pedagògica al País Valencià. La proposta
de l'STE-PV la teniu.
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Seminari sobre "Direcció de Centres Escolars"

Decàleg per a millorar la funció
directiva dels centres
Durant els dies 30 y 31 de març
i 1 d'abril el Consell Escolar
d'Estat realitzava un Seminari
sobre "Direcció de Centres Escolars". Al llarg de 10 ponències i
una mesa redona anaren analitzant-se totes les variables i problemàtiques que intervenen en la.
l'unció directiva deis centres
docents, tant des de la visió històrica com present i futura, així com
des d'una visió comparada amb
altres sistemes educatius europeus (Anglaterra, Gal·les, França
i Alemanya).
Sense menysprear cap dels
ponents que actuaren (la majoria
amb una indubtable qualitat i
preparació), ens hem de referir
necessàriament a la intervenció
del Secretari d'Estat per a l'Educació, N'Alvaro Marchesi, que presentava la ponència "Calidad de
la ensenanza y dirección de los
centros".
Tras un exhaustiu repàs a la
LOGSE i una anàlisi dels problemes que ha tingut el Ministeri,
tant en les darreres eleccions a
directors com en la gestió quotidiana de molts centres, es va centrar en les mesures que el MEC
pot portar a cap per a millorar el
sistema i la qualitat educativa.
Així, Qualitat Educativa, Organització del Centre i Funció Direc-

tiva són, segons Marchesi, tres
elements indisolubles.
Partint d'eixe triangle i recordant l'article 58.3 de la LOGSE
(sobre l'exercici de la funció directiva) ens va presentar una sèrie
de propostes que estan estudiant
per intentar millorar l'ensenyament i fer més atractiva la funció
directiva dels centres.
Llegiu i feu les'vostres pròpies
valoracions:
- Els centres hauran de realitzar una gran oferta educativa, per
a la qual cosa se'ls dotarà de la
infrastructura escaient.
- Es possibilitarà una formació
permanent que emane dels propis
centres.
- Els centres tindran major
autonomia per a prendre decisions respecte al Currículum i a
les relacions socials que afecten a
la vida del centre amb el seu
entorn.
- Dotar els centres de major
autonomia per a gestionar els
recursos humans i materials.
L'Administrador dependrà directament del Director.
- Coneixement del funcionament i els resultats dels centres,
per a la qual cosa es farà un procés continu d'avaluació. La tasca
de la Inspecció serà la de supervisar el sistema.

- El MEC reconeix que la participació és un element fonamental
per a millorar el funcionament
dels centres i per a millorar la
qualitat; per tant, el model d'elecció de Director continuarà essent
el que definia la LODE, però se li
han d'afegir algunes condicions.

Cal un model obert i que permeta
una gestió participativa
"ofïcialitzar" la vida dels centres,
per reduir les possibilitats d'organització a un model molt tancat,
detallat fil per randa, per construir una "arquitectura perfecta"
on no és possible introduir modificacions....; una desconfiança, a la
fi, en l'autoorganització i la innovació que per part dels Consells
Escolars es poguera considerar
més adequada per al Projecte
Educatiu que pretenen.
La renovació i la innovació educatives en el nostre País porten
molts anys fent aportacions a
l'escola valenciana i han fet possible que en molts centres s'organitze la vida escolar de maneres tan
originals com útils per a resoldre
els problemes que s'han plantejat
com a projecte propi. La implantació d'un model "oficial" tancat
serà regressiu^ per a moltes experiències educatives consolidades i,
a més a més, contradiu, al nostre
parer, les línies marcades per la
Reforma, en el sentit d'afavorir
l'autonomia dels centres per a la
pressa de decisions que afecten el
seu Projecte Educatiu.
A més a més, aquest model que
se'ns presenta, determina unes
relacions fortament jerarquitzades i personalistes. Un òrgan com
el Claustre té moltes menys funcions que la Direcció, per exemple, i poques en són d'executives.

LEGISLACIÓ Ordre de 31 de març de 1993 de la Conselleria de
C.E. i C. per la qual es convoquen programes de formació permanent, dirigits a Mestres i Professors destinats en centres docents
públics, privats concertats, serveis psicopedagògics escolars o en
l'Administració educativa. DOGV (30-abril-1993).
DOTACIÓ ECONÒMICA: 35 MILIONS DE PESSETES.

- Dins del criteris es tindran en
compte els mèrits professionals i
acadèmics dels aspirants i, a més
a més, l'haver ostentat càrrecs de
responsabilitat en el centre.
- Convocatòries de cursos específics per a les persones que accedesquen a les direccions dels centres i compromís per la seua part
de realitzar-los.
- Ampliar el temps de mandat a
un mínim de 5 anys.
- Evitar la provisionalitat.
- Incorporació dels directors i
directores al funcionament de les
direccions provincials.
- Increment retributiu i consolidació d'una part del complement
específic.
- Alliberació d'horari de docència directa.
- Considerar la funció directiva
com a mèrit preferent per a accedir a llocs de responsabilitat. Puntuació addicional en els concursos
de trasllats, tant de Primària com
de Secundària.

Reglament orgànic dels centres d'Infantil i Primària

El document sobre l'organització dels centres educatius que el
passat mes de març ens va presentar la Conselleria d'Educació
com a projecte de Reglament
Orgànic és molt ample i detallat,
encara que no és nou.
En els darrers All-i-Oli ja vam
donar notícia del Reglament que
presentava el MEC, així com de
les nostres valoracions com a Confederació d'STEs. La coneixença
del projecte del Ministeri ens ha
permès veure ara, en el projecte
de la Conselleria, una continuïtat
que tampoc no ens agrada.
Ara i adés, pensem que el bon
funcionament d'un centre i una
gestió eficaç són la base primera
per a crear un bon ambient de
convivència i el clima de treball
necessari per a que el professorat,
l'alumnat, pares i mares i el personal no docent consensuen el
Projecte Educatiu, el fonament
de posteriors decisions, cada cop
més concretes, i que fa de cada
centre un aplec de voluntats per
una tasca comuna.
Ara bé, no hi ha una única línia
per a aconseguir aquest objectiu,
així com tampoc hi ha un projecte
educatiu universal, si és que ha
de servir a la comunitat educativa
específica i diferenciada.
Hi ha en el projecte de l'Administració una quasi obsessió per

Oferta de cursos de
formació del Professorat
prevista per al curs escolar
1993-94

Els càrrecs unipersonals tenen
assignades tantes funcions que
afecten la totalitat del centre que
quasi desapareixen els nivells
intermedis de responsabilitat. En
resum: s'allunya de forma decidida del concepte de gestió
democràtica que l'STE-PV ha
defensat sempre, amb una concepció més pública que estatal de
l'escola. Es perd, així, com en
altres ocasions en el desenvolupament de la LOGSE, una oportunitat magnífica d'aprofundir en
l'autonomia dels Consells Escolars, de dotar-los de capacitat de
decisió real,
Cal dir, per acabar, que la
presència de les dones en el projecte de Reglament Orgànic és
difícil de trobar. El redactat en
m a s c u l í obvia una presència
femenina, si més no, majoritària.
Les mares participen més que no
els pares; les mestres són més
nombroses, i les alumnes són les
companyes dels alumnes, com a
mínim.
• En les línies assenyalades ací
hem fet les nostres aportacions i hem
esmenat l'articulat del Reglament.
Hem volgut contribuir a fer-lo rnés
obert i més participatiu en la perspectiva d'anar bastint el model d'ESCOLA que p r e t e n e m : cada dia més
pública, popular i valenciana.

TERMINI I LLOC DE PRESENTACIÓ DE DOCUMENT
a) 30 dies naturals
b) Als estaments habituals.
c) Selecció: Llista provisional- Reclamacions (8 dies naturals després de la publicació) - Resolució definitiva.
Es triaran també 5 de reserva per curs.

BASES QUE REGULEN ELS PROGRAMES
B.I.- Objectius Generals
B.2.- Participants
1.- Professorat dels cossos docents destinat en centres públics, en
l'Administració educativa o en els serveis psicopedagògics.
2.- Professorat de centres privats concertats.
3.- Personal laboral destinat en els serveis psicopedagògics.
4.- Professorat i educadors de la població infantil menor de 4
anys en C.P. de la Conselleria.
B.3.- Condicions de participació
Ajudes econòmiques segons hores del curs i quilòmetres.
B.4.- Petició i justificació de les ajudes
La coordinació del curs resoldrà el tema.
B.5.- Documentació
Instància de sol·licitud.
Acta de claustre on conste la no coincidència de l'horari lectiu
amb el del curs de formació.
Acta de Consell Escolar acceptant les condicions.
Als centres concertats: certificació de que el professorat seleccionat disposa de contracte indefinit o renovable.
B.6.- Comissió de selecció
Les habituals.
B.7.-Criteris de selecció
Localització geogràfica.
Dificultat de realització de cursos en determinades zones.
No haver participat en els dos últims cursos en programes semblants
Criteris específics.
B.8.- Certificats
Ho farà la D.G. d'Ordenació i Innovació.
B.9.- Flexibilitat horària
Serà possible sempre i quan l'alumnat no veja mermades les
seues hores lectives.

Resum dels cursos
TOTAL
CURSOS

TOTAL
PARTÍCIP.

6

190

Educació Infantil

4

140

Educació Primària

49

1 520

Educació Secundària

22

680

Formació Professional

38

721

8

265

ÀREA

115

Curs Genei'al de Formació del
Professorat d'EPA

1 626

1

35

11

340

5

140

Programa General SPE

10

483

Programa d'Educació Musical

38

1 330

307

7 370

Transversals
Ensenyaments de Règims Especials...

TOTAL

10 /... DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI
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Nuevo decreto de acceso y
adquisició» de especialidades
Las autoridades del Ministerio
de Educación estan empefíadas en
sacar adelante, por el procedimiento de urgència, el "Real
Decreto por el que se regula el
ingreso y la adquisición de especialidades de los cuerpos de funcionarios docentes a que se refiere
la ley orgànica 1/1990, de 3 de
octubre, de ordenación general del
sistema educativo". Pretenden
regular, en mayo del 93, la forma
en la que se desarrollaran las oposiciones en julio del 94 -ver recuadro—, y encima, sin negociación en
la Mesa Sectorial, dado que los
sindicatos nos hemos negado a
hablar de este tema mientras no
se hable del futuro de los interínos e interinas, al no aceptar la
forma de ordenar las listas —en
función de la nota— que ba
impuesto la Administració n del
PSOE en el MEC, y que ha sido
imitada por sus homónimos de
Canarias un dia antes de perder
el gobierno por una moción de
censura.
Pensamos que estan pecando de
exceso de previsión o, lo que es
peor, de prepotència al intentar
imponer una fornia de seleccionar
al profesorado a mas de un ano
vista y con unas elecciones por
medio.

viamente establecido por el",
pudiendo realizarse un debaté al
final.
Esta forma de adquisición de
nuevas especialidades es la mas
barata que ha podido encontrar el
MEC. El Profesorado que quiera
usar varias especialidades, para
poder tener mas opciones de cara
al concurso de traslados de Primària o Secundaria, deberà prepararse por su cuenta, con su
tiempo y su d'mero, para adquirir
una preparación polivalente, lo
que, en el fondo, beneficiarà al
MEC, que tendra un profesorado
capacitado (?) para varias àreas,
sin emplear dinero en su formación.
En el STE seguimos insistiendo
en la habilitación para nuevas
especialidades por experiència y a
través de cursos de especialización en horario lectivo, y para los
que se necesite nueva titulación o
licenciatura debe bastar solo con
la posesión de la misma.
La movilidad entre Cuerpos,
esto es, el paso del B al A, pretenden que siga como basta ahora;
siguen recbazando lo mas correcelegido por el candidato de entre tor el Concurso de Méritos.
cuatro extraídos al azar de los que
Esperamos y deseamos que la
componen la parte A (especiali- razón impere, dejando ya las predad) del temario (se refiere al de potencias, entre los responsables
oposiciones). La exposición tendra del MEC y este Decreto espere
dos partes. La primera de ellas para su tramitación a que se desversarà sobre los aspectos científi- peje el panorama político tras las
cos del tema. En la segunda el elecciones y a que se negocie estos
opositor deberà hacer referència a temas tan importantes en la Mesa
la relación del tema con el currí- Sectorial con los representantes
culo (...) aplicado a un nivel pre- del Profesorado.

Una nova victòria contra
l'obligatorietat de donar
afins en EE MM

Mestres de Taller: Dos passos
endavant, pendent de concretar-se

po de Maestros, de Profesores de
Ensenanza Secundaria, de Profesores Técnicos de FP, de Profesores de Música y Artés Escénicas,
de Profesores de Artés Pfàsticas y
NUEVAS ESPECIAUDDADES
Diseno y de Profesores de EscueEn el mismo Decreto, y sin que las Oficiales de Idiomas. El procehayan explicado las razones, apa- dimiento que proponen consiste
rece también la nueva forma de en la realización de una prueba
acceder a nuevas especialidades con la "exposición oral de un tema
por parte de funcionarios del cuer- de la especialidad a la que opta,

La Sala Segona del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia ba condemnat a la
Generalitat Valenciana en el sentit que no pot obligar a una professora de batxillerat a impartir
assignatures afins, de les quals
no és titular.
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en aquest cas, obligava a la professora de Francés a
donar Valencià, per allò que les
dues son llengües "modernes", fins
completar l'horari que marca la
normativa que regula l'inici de
curs.
Altrament, el Tribunal Superior
de Justícia entén que la professora és especialista d'una assignatura concreta, aquella per la qual va
ingressar a la funció pública.
L'STE-PV ens felicitem per
aquesta sentència, ja que sancio-

UNA ASSIGNATURA
DUES ASSIGNATURES
MÉS DE DUES

na una línia defensada des de
sempre per nosaltres, no sols en
les negociacions de l'Ordre d'inici
de curs, sinó també mitjançant els
recursos que hem contribuït a presentar i que, a hores d'ara, estan
pendents de resolució.
Perquè es comprenga la dimensió del problema reproduïm les
dades del professorat que imparteix assignatures diferents de la
que varen traure en les oposicions:
Enguany no ha de repetir-se
una "negociació" que no duga a
abordar canvis necessaris de
l'Ordre que regula l'inici del curs.
La lluita contra els expedients
del Benlliure, tan positiva!, no ha
de ser aïllada; ans al contrari, ens
ha de marcar una forma d'actuar
de tots plegats!, de la qual, com
hem comprovat, depenem tots.
91/92
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(Font: Resposta de l'Administració a la pregunta parlamentària del Grup
Esquerra Unida.)

Encara és un poc prompte, a
dates d'avui 13 de maig, per a fer
cap valoració sobre com quedarà
tota la problemàtica dels Mestres
de Taller en la negociació actual
amb la Conselleria. Efectivament,
encara que hi ha un document,
sols tindrem seguretat sobre
aquest una vegada siga presentat
a la propera Mesa Sectorial, previsiblement per al final de la setmana que ve.
Al seu moment farem la valoració, però ens agradaria que al
document final s'incorporarà el
següent: garantitzar el treball —no
simplement comprometre's a estudiar i cercar el mecanisme per a
asegurar-lo- i que quedarà reflectit que no hi haurà noves borses
per a les necessitats futures de la
reforma de la Formació Professional, sinó que, tal com sembla,
aquests llocs de treball siguen
atribuïts directament al professorat tècnic d'FP i als tecnòlegs, que
avui estan treballant i treballaran
fins la finalització de les tres transitòries de la LOGSE i als que
estan en les borses de treball
actuals d'atur.
Quins dos passos importants
s'han donat fins ara i quins estan
pendents de concreta r-se?:
1. El professorat tècnic d'FP

podrà presentar-se a les convocatòries d'oposicions futures i es
reconeix que la titulació que se'ls
va exigir, FP II, siga vàlida a
"efectes docents", equivalent a les
que exigeix la LOGSE per a després de les tres convocatòries
transitòries. Idèntica reivindicació per als tecnòlegs, que la Diplomatura siga equivalent a efectes
de docència a les que exigeix la
LOGSE per a desprès de les tres
convocatòries transitòries de l'addicional 5.2.
De paraules del Secretari General, aquesta reivindicació del protocol ha estat assumida pel Ministeri d'Educació í Ciència i apareixerà en les convocatòries marc
d'oposicions futures, fins la
implantació de la nova Formació
Professional. També es reconeix
com a vàlida l'experiència laboral
docent de dos anys com a condició
per a presentar-se (abans es
demanava experiència únicament
no docent).

^Sistema
definitivo de
Acceso a la
Función Pública
Docenle?
Esta es la propuesta presentada por el MEC en la Mesa
Sectorial y que tendría vigència
para todo el Esta do:
1. El sistema de ingreso en la
función pública docente a partir
del 94 serà el de concurso-oposición.
2. La fase de oposición tendra
una ponderación del 65% de la
calificación final, y la fase de
concurso, del 35%.
3. La fase de oposición constarà de dos ejercicios obligatorios: uno escrito y otro oral; en
los tenias de conocimientos
específicos el opositor elegirà
un tema entre dos sacados por
sorteo. Las CC AA podran
poner un tercer ejercicio practico en las especialidades que
deseen.
4. Una vez aprobados todos
los ejercicios de la fase de oposición, se anaden los puntos de la
fase de concurso para reordenar
las listas. El baremo de la fase
de concurso se distribuirà en: 34 puntos la experiència docente
y profesional; 3-4 puntos la formación acadèmica, y 3-4 puntos
otros niéritos.

Tanmateix, convé aclarir que la
postura global de l'Administració
no és traure un nombre adequat
de places en les oposicions; és per
això que adquireix importància el
punt següent.
2. Les possibilitats concretes de
treball en la futura FP, tal com
queda avui el text que la Conselleria ha donat, han de concretarse. Efectivament: les optatives de
l'ESO i nou Batxillerat, la regulació de la possibilitat de donar l'assignatura tecnologia, el nombre i
llocs de treball dels Programes de
Garantia Social, la definició dels
membres i funcions dels Equips
d'Orientació als centres, l'FP ocupacional i a distància, etc., resten
com a possibilitat que s'ha d'abordar amb urgència.
Una cossa està clara: que el professorat ha demostrat la seua firme voluntat d'incidir en tot
aquest procés. Des d'ací us animem a continuar participant en
aquesta dinàmica; eixa és la
millor garantia de futur.
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Mesa sectorial sobre
Formación Profesional
peligroso. El resto de sindicatos Medio; sin embargo, no para que
también criticaron la decisión.
el que tenga FP II pueda acceder
3. Família Profesionales. El a la docència.
MEC quiere aprobar antes del
Se recurrirà a la titulación de
verano los Decretos de las Fami- FP II en los casos en que no exista
lias de Administración y Gestión, una titulación universitària cualiElectricidad y Electrònica, Mecà- íïcada, como el caso de Hostelería
nica, Química, Construcción y y Construcción. Sobre los ya funHostelería y Turismo, afirmando cionarios con titulación FP II,
que todos seran consultades con afirmo que no tendràn problemas
CC AA, Sindicatos y con el Conse- para inpartir cualquier especialijo General de la FP. STEs critica- dad adjudicada al Profesorado
mos el modelo de una negociación Técnico.
«troceada» donde no se interrela5. Red de Centros y Condicionan las 3 variables fundamentales: a) Condiciones de trabajo ciones de Trabajo. Se dijo que
del Profesorado. b) Red de Cen- ahora es el momento de que las
tros de Secundaria, c) Catalogo de Comisiones Provinciales de ForTítulos y adscripción a las nuevas mación concreten en sus mapas
formatives los Ciclos Formativos
especialidades.
Entregaron un voluminoso de las Familias que se regulen.
material sobre la Família de Quí- Sobre las condiciones de trabajo
mica, que regula un total de 11 quedan por resolver muchas
títulos, 6 de Grado Superior y 5 de cosas, que el Director General no
Medio. (Si algun Centro o persona quiso contestar, como el papel de
està interesado en mas informa- Experto (se habla de que cobrarà
ción sobre esta familia, que no a 5.000 pesetas/hora), la reducdude en pedirla al STE de su pro- ción horària del tutor, las labores
del Profesorado durante las pràcvincià.)
ticas
en centros de trabajo de su
4. Adscripcion.es a nuevas
alumnado,
el papel del Profesoraespecialidades. Asís, el director
do
de
«asignaturas
comunes» en el
general, afirmo que no se quiere
Cicló,
etc.
plantear criterios generales de
adscripción basta que no se sepa
El STE critico que el diseno de
todo el mapa de todas las fami- Formación y Orientación Laboral
lias. En Química existen equiva- estimula los valores de sumisión a
lencias a efectos de docència en la empresa, rechazando el MEC
especialidades de Secundaria entrar en el debaté por no ser,
para las titulaciones de Grado afirmaron, el libro adecuado.

El 20 de abril hubo una reunión
de la Mesa Sectorial de Educación f con la presencia por parte
del MEC del director y subdirector general de FP Reglada y Proraoción Educativa.
Se trataron los siguientes
temas:
1. Horas extraordinarias. El
MEC reafirma su intención de
continuar con su experiència de
permitir la realización de horas
extraordinarias, en lugar de nuevas contrataciones, afirmando que
van a generaíizar la medida si
encuentran positiva la experiència. STEs y el resto de sindicatos
se muestran contraries a las
horas extraordinarias, para ase-,
gurar la calidad de la ensenanza,
y piden la contratación de mas
Profesorado; la Administración
sigue empenada en no aumentar
ni las plantillas ni el gasto publico.
2. Gratificación por trabajo
en julio. El Profesorado responsable de módulos de formación en
centros de trabajo durante el mes
de julio recibirà una gratifïcación
de 60.000 pesetas; todos los sindicatos consideran esta cantidad
insuficiente. STEs opina que el
procedimiento por el que se estipulo esta medida no era el adecuado y no nos corresponsabilizamos de la decisión de gratificar
ese trabajo ni de que se realice,
dado que se crea un precedents
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i ha anul·lat el Concurs. Aquesta
sentència confirma la doctrina ja
establerta per una altra sentència
del mateix Tribunal, de l'any
1992.
Posats en contacte amb la Conselleria d'Educació, ens ban
comunicat que estan esperant instruccions del Tribunal per veure
com afecta en. la pràctica les destinacions obtingudes en el Concurs,
com s'ha de complir o si és possible complir-la, ja que afecta a un
concurs de trasllats d"àmbit estatal i que posteriorment ha hagut
altres concursos.

Accés del B al A:
Professorat en pràctiques,
retribucions injustes
Els Serveis Jurídics de l'STEPV posen a disposició del professorat que va superar l'últim procés selectiu, convocat per l'Ordre
de 29 d'abril de 1991 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la modalitat del B al A,
una reclamació de les remuneracions econòmiques que us corresponen.
Efectivament, l'article setè de
l'Ordre de 30 de juliol de 1991 de
la Conselleria obligava a optar al
professorat en pràctiques per una
de les dues modalitats de pagament que preveu el Reial Decret
456/1986 de 10 de febrer del
Ministeri d'Economia i Hisenda
(BOE del 6 de març):
* O bé mantenir la retribució
que tenia mentre era funcionari
del Cos de Mestres (Grup B), el
que representa una discriminació
innacceptable respecte dels opositors que reben les retribucions
corresponents al Cos de Secundària (Grup A).
* O rebre les retribucions
corresponents al Cos al qual
s'accedeix (Grup A), però, en eixe
cas, suspendre el pagament dels
triennis que el professorat té acreditats pels serveis prestats a
l'Administració, el que suposa una
"igualació" injusta amb qui no té
antiguitat.

BREUS DE
L'ENSENYAMENT
PRIVAT

,

| LÍ pregue curse les oportunes instruccions per a que fiu
s nou avís i a partir de la data signen degudes al meu compte les quantitats
que en concepte de quoía lliure el SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ.
(Data:
'C/C o Llibreta n.°:

1
.Cognoms:
J
1
1

L'Associació Nacional de
Catedràtics de Batxillerat
(ANCABA) va impugnar el Concurs de Trasllats de Catedràtics
de Batxillerat, convocat per la
Conselleria d'Educació, de la
Generalitat Valenciana, de setembre de 1989, pels beneficis que, al
parer dels irapugnants, es derivaven de la integració en el Cos de
Catedràtics de Batxillerat dels
funcionaris de l'escala de Professors Numeraris i Psicòlegs d'Ensenyaments Integrats.
El Tribunal Superior de Justícia de València els ha donat la raó

L'STE-PV entenem que aquesta
obligatorietat d'optar entre dues
alternatives igualment discriminatòries és contrària a Llei, per
la qual cosa iniciem ara un procediment amb la convicció que servirà per a redreçar una situació
injusta per al professorat que es
veu obligat a "accedir" de nou,
després d'anys d'experiència.
Podeu acostar-vos a les seus del
Sindicat i fer ús de la reclamació
adequada a la vostra opció personal.

— __

' Sr. Director:

1

Anul·lat el Concurs de
Trasllats de Catedràtics
de 1989

. .
Signauira

* En el marc del Consell Escolar Valencià, i sobre la problemàtica de l'Ensenyament Privat, està
redactant-se en una comissió de
treball específica un document
sota les línies generals de: "Estabilitat i Homologació". ^Coincidència? No. Com a representació sindical en eixa comissió estem els
sindicats de la Plataforma Unitària.

• La publicació de la convocatòria de cursos de formació del professorat per al proper curs no
recull la minsa possibilitat que
Conselleria va oferir en la Mesa
Sindical, per a la realització de
cursos per part del professorat de
la llista de recol.locació de centres
en crisi. Conselleria va parlar
vagament de "preferència" per a
que aquest professorat poguera
fer cursos, dins del cup reservat
per als centres concertats. Els sindicats vam reclamar una major
oferta; la Conselleria va contestar
que s'ho pensaria. Caldrà seguir
pressionant.
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NOTICIAS DE LA CONFEDERACION

STEs: ACCIÓN SINDICAL
Y ORGANIZACIÓN
Durante los días 18, 19, 20 y 21
de abril unos 80 representantes
de los distintos STEs del Estado
hemos celebrado unas jornadas de
Acción Sindical y Organización en
la ciudad de Palma de Mallorca.
En estàs jornadas se ha analizado la situación político-sindical
en general y especialmente en el
mundo educativo, a la vez que se
ha profundizado en las características y perspectivas del modelo
sindical asambleario, autónomo,
progresista y confedera! que
representan los Sindicatos de Trabajadores y Trabajadoras de la
Ensenanza que formamos la Con-

federación de STEs.
Este modelo se pone de manifiesto con el trabajo continuado
con el profesorado en los Centros
y con la exigència a la Administración para que los procesos de
negociación posibiliten la participación del Profesorado, aportando
sus propuestas y valorando directamente los resultados y posíciones.
La elaboración de alternatívas
concretas de política sindical y
política educativa dando respuesta a los principales problemas que
tenemos los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza, desde los

docentes de la ensenanza estatal
y privada hasta los de personal
laboral y de administración y servicios.
La reconversión actual del sistema educativo, la perspectiva de la
educación ante las elecciories del 6
de junio y el mapa político que
pueda quedar dibujado han sido
otros de los temas que abordamos
en estàs jornadas, elaboràndose
de cara a las elecciones generales
el documento titulado "50 propuestas para la defensa y mejora
de la Ensenanza Pública".

ENDOGÀMIES UNIVERSITÀRIES

El formiguer judicial

Nueva Ley de Procedimienlo Administrativo
Con una pretensión meramente divulgativa, y a la espera de
que la pràctica y la doctrina
vayan aclarando muchos aspectos oscuros de la nueva Ley, conviene apuntar, salvo error u omisión y muy a grandes rasgos, las
esenciales novedades que en
matèria de recursos contempla
el nuevo texto de la Ley 30/92,
de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
1. Los antiguos recursos de
alzada y de reposición se
unifican en el nuevo RECURSO ORDINARIO.
Objeto: Contra las resoluciones que no pongan fin a la via
administrativa y los actos de
tràmite que determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan indefensión.
Plazo: 1 mes desde que se produce el acto administrativo o la
desestimación presunta.
Interposición: Ante el órgano
que dicto el acto o ante eJ órgano
competente para resolver.
Resolución presunta: A los
tres meses se entenderà desestimado el recurso ordinario, a
excepción de aquelles recursos que se interpongan contra desestimaciones presuntas, los cuales se entenderàn

estimades si transcurre
dicho plazo.
2. El RECURSO DE REVISION se inantiene pràcticamente igual, con la salvedad de
que puede interponerse ante
el órgano que dicto el acto y
no únicamente ante el Ministerio correspondiente.
3. El RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
se mantiene igual sustancialmente, con algunas novedades. Lógicamente, ya no es preceptivo interponer recurso de
reposición, sinó agotar la via
administrativa con el recurso ordinario (salvo excepciones), y nace la obligación de
comunicar previamente al órgano que dicto el acto impugnado
la interposición de dicho recurso;
es decir, se hace preceptivo el
anuncio del recurso.
4. Siguen existiendo supuestos
y àmbitos administrativos determinades con procedimientos
de reclamación especiales;
por ejemplo, reclamación prèvia
a la via judicial laboral, etcètera.
5. Cabé apuntar, por su especial relevancia, y aunque no se
refiera expresamente a los
recursos, que el silencio administrativo, que hasta ahora
producía efectos únicamente
desestimatorios, a partir de la

entrada en vigor de la nueva Ley
puede producír efectos estimatorios en determinades
casos que se contienen en la misma. Es decir, que si transcurrido
el plazo legal para resolver una
solicitud, la Administración no
lo hace, puede entenderse estimada dicha solicitud. En especial esta es una de las novedades
mas esperadas, però que va a
necesitar un gran desarrollo teórico y practico hasta que se delimite claramente cuàndo se producen los efectos estimatorios y
cuàndo los desestimatorios. Lo
que sí es inïportante es sehalar
que la Administración queda
obligada a expedir una certificación de resolución presunta a petición del interesado, en el plazo de veinte días,
certifïcación que indicarà, entre
otros, los efectos positivos o
negatives de la ausencia de resolución.
6. Finalmente, aclarar que los
plazos para interponer los recursos administrativos y contencioso-administrativos respecto a los
actos presuntos se contaran a
partir del dia siguiente a la
recepción de la expresada certifïcación, y si esta no fuese emitida
en plazo, a partir del dia
siguiente al de finalización de
dicho plazo.

DECLARACIÓ DE RENDA DEL 92
El BOE del 16 d'abril va
publicar una ordre, de 14 d'abril de 1993, per la qual s'aproven els models de declaració de la Renda i Patrimoni, i

determina que els terminis de
presentació de les declaracions
de la Renda seran de I'l de
maig al 21 de juny, ambdós
inclosos, i les que tenen dret a

devolució, entre el dia 1 de
maig i el 30 de juny. Si cal fer
de Patrimoni, es presentarà
conjuntament.

TRACTAMENT FISCAL DE LES QUOTES SINDICALS
L'article 28.1 de la Llei d'Iml'IRPF que les cotitzacions a
foneu-nos, passeu pel sindicat
post sobre la Renda estableix
Muface. Per tant, NO OBLIo envieu un escrit i us faren
que les quotes sindicals tenen
DEU que a l'hora de calcular
un document acreditatiu del
la consideració de despesa
la base imposable a rendipagament de la quota sindical,
deduïble, a l'igual que les
ments de treball hem de
per la cual cosa ens haureu de
cotitzacions a la Seguretat
deduir la quota sindical d'afer arribar les dades següents:
Social o a Mutualitats Genequest mateix any.
rals obligatòries de funcionaNom i cognoms.
El document justificatiu de
ris. Així doncs, l'import anual
Adreça particular i telèfon.
la quota són els rebuts que us
de la quota sindical té el
tramet el banc (dos rebuts com
Codi postal i localitat.
mateix tractament a efectes de
a màxim). Si no els teniu, teleNIF.

A la Universitat espanyola se
li ha diagnosticat, per si n'eren
poques les que patia, una nova
malaltia, "l'endogàmia acadèmica". Fent còpia del model nordamericà, les nostres autoritats
acadèmiques consideren que la
"mobilitat" del professorat és un
factor positiu i enriquidor de la
formació universitària. Potser
tenen raó.
L'origen de la malaltia sembla
ser la composició dels tribunals
que jutgen els concursos-oposicions de Professors Titulars i
Catedràtics. Com la nova (patologia?) pareix ser molt perillosa,
a més d'altament contagiosa,
s'ha decidit combatre -la.
Fins ara, el Departament i
Universitat que convocaven a
concurs la plaça nomenaven dos
membres del tribunal (d'un total
de cinc), mentre que els tres restants eren nomenats per sorteig.
A partir de l'aprovació de la
Reforma de la LRU (actualment
al Congrés de Diputats), el
Departament i Universitat convocants podran només nomenar
un menbre del tribunal i així,
amb un canvi de tipus tècnic, la
nova plaga que arrasava i posava en perill l'excel·lència de les
nostres universitats serà desterrada.
No ens enganyem, però "l'endogàmia" i el seu remei no han
estat res més que l'excusa per
aconseguir uns objectius inconfessables: acabar de un cop de
ploma amb la incipient autonomia què anaven gaudint les universitats, per una banda, i per
l'altra no reconèixer-el "manténella y no enmendalla" tan castellà l'obsolescència i ta perversitat del sistema de promoció del
professorat, que ja comença a
anomenar-se com "la Segunda
Fiesta Nacional": les oposicions.
El passat 28 de maig la prestigiosa revista Nature publicava
un article parlant de la universitat italiana. L'article no té desperdici i es pot extrapolar perfectament a la universitat
espanyola. Les institucions
acadèmiques a Itàlia encara són
majoritàriament feudals. Molts
catedràtics (hui encara anomenats com"barons") veuen les càtedres com feus per premiar la
lleialtat dels seus vaslls (assegurant-se així una fidelitat eterna),

més que als professors creatius i
independents. La competició pel
control dels "feus" és punyent,
amb tractes, pactes de vot i
altres formes de favoritisme.
incloent fins i tot la distribució
d'ajudes a la recerca. La situació
s'assembla a la de les ciutatsestat del segle XIII, on la conspiració i conspiradors abundaven... L'única via de restablir
dignitat a la promoció acadèmica italiana és acceptar que el
control centralitzat és irreal, i
donar una veritable autonomia a
les universitats, permetent-les
seleccionar i promocionar al seu
personal d'acord amb les seu.es
necessitats locals. Molts cínics
-jacobins per civilitzar, diria
jo—, argüiran que la liberalització del poder central, ens conduiria únicament a un increment
del nepotisme,-però creiem que la
integritat dels professors italians
és fora de dubte. És el sistema el
que falla, no l'individiu. Amb
mecanismes adequats, tals com
lligar el finançament als rendiments, les universitats aviat veurien els avantatges d'escollir els
millors...
Així doncs, posats a imitar el
model nord-americà, haguera
estat molt positiu acabar d'arrodonir la còpia. Es a dir, ser el
departament implicat qui contracta mitjançant convocatòria
pública a les revistes especialitzades (açò és autonomia real).
Amb aquest sistema la Universitat que fa un bon ús de la seua
autonomia és capdavantera i
gaudeix de gran prestigi, mentre
que la que fa un mal ús queda
desprestigiada.
jAh!, me n'ioblidava. A qualsevol departament de les universitats nord-americanes no està
permès que persones de fins un
tercer grau de consanguinitat
treballen al mateix departament. Combatre aquesta
"endogàmia biològica" ens
haguera semblat també molt
escaient. Per contra, molta gent
comença ja a dubtar si els coneixements es trameten per via
hereditària o per via sexual.
Però, de tot açò s'han oblidat.
Què anem a fer-hi. Paciència, a
l'altra serà.
Manuel Casanova
Professor Titular
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El Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del
País Valencià (STE-PV) davant les eleccions del 6 de juny del 93
El Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV), davant de
la convocatòria d'Eleccions Generals que es faran el 6
de juny de 1993, fa públiques 50 propostes per a un
model d'ensenyament progressista i de qualitat.
L'STE-PV i la Confederació d'STEs consideren que la
progressiva, implantació de la Reforma Educativa, i el
procés de reconversió que comporta, s'ha de sotmetre a
una negociació contínua i real. Al llarg d'aquests anys
estem demostrant, amb propostes i alternatives concretes, recollides de la pràctica dels sectors educatius progressistes i plantejades a tots els àmbits de negociació i
participació, que és possible una política educativa que
avance cap eixe model d'Escola.
Amb la finalitat que els diversos partits que es presenten a les eleccions es pronuncien sobre aquestes propostes i que, posteriorment, siguen motiu de reflexió i
negociació, fem aquestes 50 propostes per la defensa
d'un ensenyament de qualitat i la millora de les condicions laborals de les treballadores i els treballadors de
l'ensenyament.

propostes
per a un

ensenyament
progressista
i de qualitat

Una plataforma per a una
negociació global
A ningú se li escapa que l'aplicació de la LOGSE està
suposant, de forma encoberta, el procés de reconversió
més fort que ha sofert el sistema educatiu en aquest
segle. La immensa majoria del professorat, a causa de
la forma d'actuació dels diferents Governs Autonòmics i
del MEC, hi té una percepció traumàtica, negativa i, en
el millor dels casos, poc participativa. L'STE-PV i la
Confederació d'STEs, des d'un primer moment, vam
apostar per la necessària transformació d'un sistema
educatiu caduc; no obstant això, el resultat no ha estat
el que calia. Per això fem aquestes 50 propostes, per a
donar resposta als actuals reptes de l'Ensenyament i
contribuir al debat polític de les Eleccions Generals.

Propostes generals
1.- L'educació, com a servei públic, ha de ser considerada una prioritat, per la qual cosa s'han d'augmentar
tant els pressuposts (fins un mínim del 6% del PIB)
com les mesures i campanyes socials d'informació i sensibilització.
2.- L'aplicació de la LOGSE necessita d'un finançament suficient per a no malbaratar les conquestes educatives que conté i que permeta la continuació dels programes i serveis educatius que s'han consolidat als
darrers anys.
3.- L'aplicació de la LOGSE ha de ser objecte de debat
i de negociació continuada amb la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa i ha d'incorporar en el País Valencià la valencianització de l'ensenyament, amb models educatius bilingües, generalitzats a
totes les etapes educatives i comarques, amb les especifïcitats que convinga a cada realitat sociolingüística.

Reivindicacions laborals
4.- La negociació urgent d'un Pacte d'Estabilitat, així
com de les mesures oportunes per a avançar cap a la
funcionarització del col·lectiu de personal interí.
5.- Garantir la cobertura de totes les places escolars
des de principi de curs.
6.- Funcionarització del personal laboral docent depenent de les administracions educatives. No privatització
dels serveis corresponents a personal laboral no docent.
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7.- Garantir el servei de neteja amb condicions laborals adequades i estables per al personal contractat.
Extensió, regulació i dotació del servei de menjador
escolar amb personal específic.
8.- Establir mecanismes per a garantir el poder adquisitiu. Clàusula de revisió salarial.
9.- Creació de Comissions de salut laboral, seguretat i
higiene, amb participació de Juntes de Personal i Comitès d'Empresa.
10.- Garanties i assistència suficient en tots els casos
referits a responsabilitat civil i penal, així com de seguretat en el treball.
11.- Avançar cap a la reducció de l'horari lectiu del
professorat per a permetre la realització de totes les
tasques necessàries en la labor educativa.
12.- Ampliació, i generalització, de les llicències per
estudi. Retribució íntegra.
13.- Millora dels serveis d'atenció a l'usuari en les
diverses dependències públiques.
14.- Equiparació de les condicions laborals i salarials
entre els treballadors i treballadores de l'ensenyament
privat i públic.
15.- Garantir l'estabilitat laboral del professorat tècnic de Formació Professional i altres col·lectius afectats
per noves titulacions regulades en la LOGSE.

Mesures sobre escolarització
16.- Reducció de les ràtios en tots els nivells educatius, tant en l'ensenyament públic com privat, tot aplicant amb caràcter progressista els criteris continguts en
la LOGSE.
17.- Professorat de substitució i suport suficient en els
centres, que solucione les fortes carències actuals.
18.- Programes d'integració de xiquetes i xiquets amb
tots els mitjans necessaris. Atenció a la diversitat escolar.
19.- Escolarització, en condicions, de la població de tres
anys. Ampliació de la xarxa d'Escoles Infantils, que atenga
i estimule la demanda de O a 6 anys.
20.- Manteniment i ampliació del model presencial en els
centres d'Ensenyament de Persones Adultes (EPA), amb
model propi, amb plantilla creada a l'efecte, i suspensió de
les actuals prolongacions de jornada.
21.- Creació de centres suficients per a fer possible l'eliminació dels dobles torns en Instituts de Secundària.
22.- Catalogació de les branques de la Formació Professional segons les necessitats socials.
23.- Augment del nombre de beques, per a garantir la
gratuïtat de l'ensenyament a les classes socials rnés desfavorides.
24.- Construcció de nous centres i millora dels existents.
25.- Dotació als centres ~en un pla coordinat amb Ajuntaments, Diputacions, APAs- de mitjans per a desenvolupar activitats complementàries.
26.- Millora del servei de transport escolar. Inspeccions
periòdiques.
27.- Atenció especial a l'Escola Rural, a les unitàries i
centres incomplets.
28.- Atenció especial als sectors de població i les zones
més desfavorides: suports específics, serveis compensatoris...

Altres mesures per la qualitat de
l'ensenyament
29.- Descentralització dels serveis educatius, dotant
de major capacitat d'actuació a les unitats territorials
inferiors.
30.- Potenciació dels Consells Escolars (de Centre,
Municipals), dotant-los de majors competències, perquè
puguen servir per a aprofundir en la participació
democràtica activa de tots els sectors.
31.- Potenciació de l'edició de textos i materials esco-
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lars realitzats en cada centre, localitat o comarca que
responguen a les característiques concretes de l'alumnat.
32.- Campanyes que presenten la importància de
l'educació com a servei públic, així com la revaloració
social del treball docent,
33.- Potenciació de programes i elements transversals
del-currículum, com ara: la Coeducació, l'Educació
Mediambiental, l'Educació Sexual, l'Educació per al
Consum, l'Educació per a la Pau, la integració ètnica i
intercultural.
34.- Progressiva implantació d'activitats de formació
permanent del professorat, lligades al Projecte Centre, i
dintre de l'horari lectiu. Atenció especial a la preparació
tutorial, metodològica i científica.
35.- Implantació del doble idioma i ampliació de les
possibilitats d'opció.
36.- Implantació de les especialitats curriculars, com
la Música, Educació Física, al mateix temps que l'etapa
o cicle corresponent. Dotació a tots els centres que ho
necessiten d'especialistes de Educació Especial, Logopedes, Fisioterapeutes, així com de les aules-taller
necessàries.
37.- Negociació d'un Pla d'Orientació en Infantil,
Primària i Secundària que racionalitze i coordine l'acció
dels serveis psicopedagògics i d'orientació que treballen
als centres.
38.- Serveis de Salut per als Centres educatius.
39.- Democratització dels Centres de Professors;
equips directius que accedesquen mitjançant projectes
de treball.
40.- Negociació dels Reglaments Orgànics de funcionament dels centres d'Infantil, Primària i Secundària,
que propicien models de gestió democràtica i donde
autonomia a les comunitats educatives per a decidir
sobre horari i jornada d'acord amb el Projecte Educatiu
de Centre.
41.- Compliment del compromís de l'Administració
d'ofertar cursos per a habilitar el professorat mal adscrit, així com aquell que procedeix de centres en crisi.

Relacions amb els sindicats
42.- Potenciació de les Juntes de Personal, dotant-les
de mitjans adequats per a l'exercici de les seues competències. Mesures per a l'exercici de les tasques sindicals.
43.- Desenvolupament d'un marc de relacions de negociació amb la representació sindical del sector. Tractament igualitari a tots els Sindicats d'ensenyament.
44.- Creació de les diverses Meses Sectorials en tots
els àmbits territorials, amb competències àmplies,
com a manifestació d' una autèntica voluntat negociadora.

Política universitària
45.- Defensa de la plena autonomia de la Universitat.
46.- Desenvolupament i consolidació de les Universitats Públiques amb la dotació dels recursos humans i
econòmics necessaris.
47.- Suport a la investigació científica i docent. Difusió
dels treballs d'investigació.
48.- Oferta d'estudis que es corresponga a les demandes i necessitats de la societat. Racionalització dels
recursos.
49.- Suport a la realització de Tesis Doctorals i investigacions que donen resposta a problemes i necessitats de
la societat.
50.- Negociació per a finançar la millora de les retribucions del professorat contractat i la dotació de plantilles de les universitats.
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Partit

Partit Socialista
del País Valencià
De les cinquanta propostes que formuleu, la majoria d'aquestes són i
han sigut assumides en els programes del Partit Socialista, i realitzades
en major o menor mesura en els anys de govern. La negociació ha estat
un eix central de la política educativa, que, de vegades, fins i tot ha
retardat la posada en pràctica de mesures legislatives o de govern perquè se n'ha prioritzat la importància; i en aquest sentit la LOGSE ha
constituït un model de negociació sindical i política combinada amb una
experiència acumulada des que començaren els plans de reforma del sistema educatiu a partir de 1983.
D'igual manera connecta amb la nostra tradició ideològica la defensa
de l'educació com a servei públic, i d'ací l'esforç per una política d'escolarització en centres adequats: Espanya se situa el 1988 en el 5é lloc del
món en percentatge de població escolaritzada entre els 4 i els 23 anys;
amb el 82%, quan, el 1982, estàvem en la posició onzena, amb una taxa
del 74%. Tot això amb un esforç pressupostari que ha suposat que d'un
2'8% del PIB del 1982 s'haja arribat al 47% el 1992, i si s'afegeix l'l'l%
de la despesa privada, estaríem en el 5'8%. En aquest sentit, l'aplicació
de la LOGSE comptarà amb el finançament suficient per fer-ne factible
la implantació.
En relació amb les reivindicacions laborals, mesures d'escolarització i
de qualitat, de relacions sindicals, etc., són propostes que han de ser
considerades en el procés de participació contínua que les administracions educatives han de practicar amb els representants sindicals, a
més de tenir en compte les necessitats d'altres sectors implicats. Aquestes no són meres paraules; han sigut una realitat en aquests darrers
anys i hauran de ser-ho en el futur, malgrat que no sempre s'aconseguesquen unes satisfaccions plenes per a totes les parts, perquè aquesta
és la virtut de la negociació.
La democratització dels centres, la formació del professorat, les ajudes
a la investigació, la defensa de l'autonomia universitària, recollides per
primera vegada en la LRU, els plans d'estudis, les retribucions del professorat (que entre 1982 i 1992 han augmentat, restant-ne la inflació
acumulada en el decenni una mitjana del 180%, més que en cap altre
país de la CE), el desenrotllament reglamentari del funcionament dels
consells escolars, la coeducació, l'educació medi ambient al, la integració
tècnica i cultural, la implantació dels idiomes, la importància de la tecnologia, de la música, en els currículums, l'atenció a l'escola rural, etc.,
són les mesures en què els socialistes hem aconseguit uns avanços més
substancials en el Govern d'Espanya i en les administracions, com la
valenciana, on hem tingut responsabilitats polítiques.
No obstant això, hem de continuar progressant en aquest camí, que no
és més que el de la qualitat de l'ensenyament amb una política solidària, consubstancial amb l'esquerra que representen els socialistes i que
difícilment pot assumir la dreta d'aquest país.
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Unió
Valenciana

La proposta elaborada pel Sindicat de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament i la Confederació del STE ens mereix des d'Unió Valenciana una valoració global molt possitiva i crec es pot afermar sense
cap dubte que es compartida en pràcticament la seua totalitat a l'estar
en sintonia en les nostres propostes que tenim induïdes en el programa
de govern.
Resulta evident que fent realitat les esmentades propostes conseguirem un ensenyament mes democràtic i de mes calitat. Per atra part, de
no assumir-se els objectius prevists, cosa que ens permitim dubtar que
es faça des d'un PSOE cada vegada mes reticent a l'implantació de la
Reforma, la LOGSE serà un fracàs.
Per lo tant, el nostre recolzament a les mides del STE i la predisposició a qualsevol colaboracio que el Sindicat considere oportuna.
Fernando Giner Giner
Diputat responsable de l'Àrea d'Educació

* Popular
de ia Comunitat Valenciana

Partit
Popular

Nota. La necessària limitació d'espai no permet reproduir totes les
propostes educatives del PP, on s'havia previst un comentari global que
relacionarà la seua política amb les nostres «50 mesures».
Per motius aliens a aquesta redacció, no s'ha rebut a temps el document que s'havia sol·licitat.

MEDIDAS GENERALES DE GOBIERNO
—Nueva ordenación de la Administración educativa, con traspaso de
las competencias educativas a todas las CC AA.
-Reforma del Ministerio de Educación y Ciència; reducción de sus
estructuras.
—Ley de la Función Inspectora, para conseguir una inspección profesionalizada, independiente de las opciones políticas en el poder.
—Reforma de los Consejos Escolares.
-Reforma del Consejo Escolar del Estado, modificando su composición.
-Urgente realización y publicación de la Red de Centros (mapa escolar), con la participación de los sectores implicados.
—Ley de Mecenazgo.
—Política fiscal favorecedora de la inversión privada en Educación y
Ciència, para alcanzar en ocho anos un gasto educativo total (suma de
gasto publico y privado) del 6% del PIB nacional).
-Educación gratuïta por oferta pública o privada concertada de 3 a 18
anos.
-Hacer publico el coste real de cada puesto escolar en todos los niveles
educativos.
-Libertad de elección de centro.
PROFESORADO
Ley de la Función Docente, que contemplarà:
-Acceso y promoción del profesorado. Infantil, Primària y Secundaria.
-Cuerpos de funcionarios del Estado docentes en las ensefianzas
Bachillerato y Formación Profesional.
-Diferenciación de carrera docente y carrera administrativa,
que contemplarà la posibilidad de alcanzar el nivel 29 en cualquiera de
los cuerpos docentes.
-Formación permanente y voluntària del profesorado.
-Desaparición de la CEPS.
-Programa de la Formación Permanente del Profesorado.
-Programas específicos para cada centro educativo, que podrà concertar con las Universidades, CSIC u otras instituciones públicas o privadas su propio programa de formación de centro, que el profesorado realizarà dentro de su horario de trabajo.
—Reducción de horas de clase para los mayores de 55 anos.
-Catalogación y seguimiento de las peculiares enfermedades profesionales.

cos
CENTRO
DSMOCfíATICO
v SOCIAL

Centre
Democràtic
i Social

EDUCACIÓN
a) Sustitución de la selectividad por pruebas de ingreso específicas en
las Facultades y Escuelas.
b) Gratuidad de los libros de texto y servicios complementaries de
transporte para las familias con ingresos inferiores al triple del salario
mínimo.
c) Potenciación de la política de formación del profesorado dentro del
horario escolar mediante convenio con universidades y utilización de
técnicas de educación a distancia.
d) Equiparación econòmica progresiva del profesorado de ensenanza
Primària y Secundaria al resto de funcionarios de la Administración,
según titulación y responsabilidades.
e) Apoyo decidido a la investigación en el campo universitario, implicando a instituciones privadas, concediéndoles exenciones fiscales.
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UNITAT DEL
POBLE VALENCIÀ
Voldríem felicitar la vostra iniciativa perquè permet obrir el debat,
sempre necessari, i més davant d'unes eleccions, de com millorar el funcionament i l'estructura del sistema educatiu. I ens sembla especialment important perquè l'Educació ha desaparegut del debat electoral,
propiciat pels grans aparells de partit, i això és simptomàtic i perillós.
Aquestes Eleccions Generals són per a UPV; i entenem que per als
nacionalistes valencians, especialment importants. En un moment
d'expansió de les forces nacionalistes arreu de l'Estat, i quan s veu factible condicionar la política estatal des de la perspectiva d'allò que s'ha
anomenat la "perifèria", la veu de la societat valenciana s'hauria de sentir clarament, sense fer riure i des d'una òptica progressista i solidària.
El principi bàsic per a nosaltres, és que l'Educació ha d'estar
feta des del País Valencià i per al País Valencià. L'Estat, encara
ara es reserva les competències educatives més importants i el repartiment dels recursos econòmics. La nostra és encara una autonomia "tutelada" per l'estat. I això ha de canviar.
Els nacionalistes valencians hem d'anar a Madrid a reclamar
plenes competències en matèria educativa per al País Valencià i
autonomia financera.
Les tres primeres iniciatives que pensem portar endavant en el nou
Parlament entren de ple en els vostres plantejaments, i són:

- Llei de Finançament de la LOGSE.
- Pacte Institucional per la Revaloració Social de l'Educació.
- Llei de Participació i Autonomia Educativa.
LLEI DE FINANÇAMENT DE LA LOGSE
Ens preocupa el desenvolupament de la Llei d'Ordenació General del
Sistema Educatiu i la necessitat d'un compromís de finançament, i per
tant d'una Llei de Finançament de la LOGSE. La Reforma està
fent sense la inversió necessària, la Llei de finançament era i és
prioritària; les veus dels ensenyants expliquen que més que una reforma sembla una reconversió, i això traeix el propi esperit de la Llei.
Els objectius de la Reforma s'han de desenvolupar correctament i han
d'anar acompanyats de la inversió que els faça possibles. Per a que
totes les bones intencions contingudes en la LOGSE no es frustren, és
no només necessària una planificació clara, sinó una inversió
extraordinària i temporalitzada que la faça possible.
REVALORACIÓ SOCIAL DE L'EDUCACIÓ
Per a UPV, l'EDUCACIÓ, entesa des de l'àmbit públic i per
tant col·lectiu, és una part essencial de la transformació social.
És en la formació integral i continuada de les persones que formen
la societat que ens juguem el futur, però també el present més immediat. La inversió en educació és la millor inversió que col·lectivament podem fer.
És fonamental el paper de l'educació al si de la societat, i és urgent un
pacte social i institucional per la revaloració social de l'educació, per a
revalorar no només el menyspreat ofici d'educar, sinó l'educació en el
seu sentit més ampli.
LLEI DE PARTICIPACIÓ I AUTONOMIA EDUCATIVA
La Participació social en l'educació i l'aprofundiment en l'autonomia
educativa, des de l'escola infantil a la Universitat, són qüestions bàsiques. I és necessari promoure un nou marc legislatiu: una Llei de Participació i Autonomia Educativa que regule, més enllà de la
LODE, la participació en la gestió diària dels centres de tots els
sectors implicats en l'educació.
L'autonomia és el principi bàsic al voltant del qual s'articula el
model d'escola pública. La participació de la comunitat escolar
en el funcionament i gestió del centre, així com en el desenvolupament
de les activitats educatives és un dels gran objectius de l'exercici de
l'autonomia.
Nosaltres volem una escola de gestió social i control públic.
Volem un model d'autonomia dels centres que òmpliga de contingut la participació de la comunitat educativa en la gestió
dels assumptes educatius; que la participació en la gestió diària dels
centres de tots els sectors implicats siga una realitat, i que es coordinen
treball i esforços. Fins ara, l'escola pública no es viu com l'escola de la
societat, i això ha de canviar.

Esquerra
Unida del
País Valencià
Quan es parla de propostes electorals per a unes eleccions generals
des del País Valencià es fan paleses, clarament, les dificultats que suposa la inexistència d'un àmbit legislatiu i de control que puga exercir les
seues competències respecte a aquelles qüestions que afecten a l'àmbit
MEC i a l'àmbit de les CC AA amb transferències plenes. Així, acords
com els adoptats per la Conferència de Consellers d'Educació de l'Estat
no tenen actualment àmbit polític de referència. Solament amb la modificació del títol VIII de la Constitució i la reforma del Senat com a veritable Cambra de representació territorial (com proposa EUPV/IU) es
podria harmonitzar el funcionament de les CC AA en un futur estat
federal.
A més a més, existeixen altres problemes afegits, com és, per exemple,
la dificultat de que apareguen als programes nivells de concreció excessiva que suposarien contradiccions amb una correcta interpretació de
l'autonomia i l'autogovern.
Una vegada dit això, ens agradaria comentar breument algunes de les
mesures que el STE-PV i la Confederació d'STEs plantegen per a la consecució d'un ensenyament progressista i de qualitat.
- Coincideixen plenament amb les nostres propostes generals. Al nostre programa es planteja, com ja és tradicional, un increment dels pressupostos fins al 6%, com a mínim, per a despeses educatives dels nivells
no universitaris i fins a l'l% del PIB a la Universitat. A més a més, tornem a proposar l'exigència d'una Llei de Finançament de la Reforma
Educativa.
— Respecte a la normalització lingüística, proposem com a novetat que
quan s'aplegue als concerts de finançament de les CC AA, s'introdueisca una clàusula que supose l'increment dels coeficients per a les autonomies amb llengua pròpia, per tal que la necessària normalització lingüística siga una realitat i no puga ser mai una excusa per als incompliments respecte a la dotació suficient dels especialistes a les plantilles i
respecte a la no aplicació de la disminució de les ràtios alumnes/professors.
- És evident, també, la nostra aposta ferma i decidida per la democratització i la participació en totes les qüestions que fan referència a l'aplicació de la Reforma, així com la nostra consideració dels Sindicats com a
instruments de lluita dels treballadors i treballadores per a la defensa
de les seues condicions de treball i com organitzacions sociopolítiques
que poden i deuen fer propostes per a la millora dels serveis públics i la
qualitat de vida de tots i totes els ciutadans i ciutadanes. El nostre concepte de la democràcia és allò que definim com "democràcia participativa", i això suposa que tots els organismes de participació tinguen competències clares (Consells Escolars, Juntes de Personal...) i, per tant,
capacitat d'intervindre a les preses de decisió política.
- Pel que respecta a les reivindicacions laborals, la nostra proposta
programàtica les inserta com a qüestions transversals, ja que afecten a
totes i tots les treballadores i treballadors i es resumeixen a l'apartat
d'economia i ocupació. Així, proposem el repartiment del treball, la
reducció de la jornada laboral, la desprecarització del treball, la potenciació d'allò que siga públic, la formació continuada dels treballadors i
treballadores... Es a dir, fem ofertes reals, possibles, que suposarien, en
la pràctica, la reducció del nombre d'aturats i aturades i la millora de
les condicions laborals.
- Qüestions com la salut laboral, la desaparició de tota mena de discriminació front a les dones, els homosexuals, els col·lectius ètnics, les persones amb especials dificultats, l'aposta dicidida per la pau, l'antimilitarisme, així com la millora en la qualitat dels serveis públics, la seua
gratuïtat i la universalització dels mateixos (en el cas de l'ensenyament,
des de l'Educació Infantil fins a la Universitat)..., són eixos fonamentals
de la proposta política d'EUPV/IU i coherents amb el nostre quefer quotidià i manifesten la postura d'una força política que es reclama d'esquerres, solidària que lluita decididament per la regeneració ètica, plantejant propostes alternatives, necessàries per a la transformació social.
Glòria Marcos
Coordinadora Àrea de Educació

Els Verds
A l'hora de tancar l'edició no ens havia arribat la resposta
d'aquests grup, que també els havia estat sol·licitada.

