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Responsabilitat Civil

Bones notícies
Alguna vegada havíem de

poder comunicar bones noticies
sobre la Responsabilitat Civil del
professorat després de tants anys
de preocupacions, l luita i, mal-
hauradament, tristeses.

A final del curs passat es gesta-
ven ires fels que ja són, o ho
seran en breu, una realitat per al
professorat:

En primer lloc, per acord del
Govern Valencià, la Conselleria
d'Educació i la d'Hisenda aporta-
ven els diners que exedien de la
cobertura de la pòlissa d'assegu-
rança per a donar compliment a
les indemnitzacions fixades en la
senlència pel cas d'El Genovés.

Al mateix temps, el MEC pro-
posava un procediment indemnit-
zatori per a l'alumnat de cobertu-
ra il.limitada, així com l'assistèn-
cia jurídica al professorat.

Finalment, aquest mes d'octu-
bre, la Conselleria d'Educació ha
cont rac ta t una nova pò l i s sa
d'assegurança amb un l ími t de
50.000.000 de pessetes.

La conjunció dels tres fets
suposa un avanç molt important
en la solució d 'un problema que
sempre hem considerat una ame-
naça personal i per a la qualitat
educativa.

L'IM-PACTE SOCIAL

Després d'uns anys de felicitat alimentats per l'oracle televisiu i que van culminar brillantment en la ges-
ta del 92, hem descobert -gràcies a la inestimable col·laboració dels mitjans de comunicació públics i pri-

vats- que patim una greu malaltia, la crisi.
Per a sanar,els bruixots i astròlegs del Govern i la patronal indiquen un únic tractament, el pacte social.

Aquest remei, bàsicament, consisteix en:
Treballadors i treballadores han de treballar més i cobrar menys. Cal mantenir a les persones jubilades,

però sense excedir-se. Cal reduir les prestacions per desocupació per acabar amb el frau.
Els serveis i empreses públiques són una lacra; cal reduir-les, costen massa..

Si tot va bé, el "mercat" crearà treball -en precari, és clar-. Està garantit l'IM-PACTE SOCIAL.
Però s'obliden algunes coses:

El "mercat" sols en té interès pel seu propi benefici, i no sempre coincideix amb l'interès comú.
L'empresarial, i de vegades T Administració, alguna cosa tindrà a veure amb el frau de l'atur, o no? Els ser-
veis públics solen atendre sectors que no interessen al "mercat" i que cal protegiçmo són un lastre per a la

societat, cal estar compromesos amb ella. L'obligació de la societat és vertebrar la solidaritat, solucionar els
problemes col·lectivament, i això sols és possible des d'un sector públic que prioritze l'interès social sobre

el benefici privat.
L'IM-PACTE SOCIAL suposarà: Perdre més de dotze punts de salari. Desaparició de MUFACE, sense

millora de les prestacions del SVS. Empitjorament de les condicions de jubilació a mig plac. Fracàs de les
expectatives de millora educativa que en algun moment va suposar la LOGSE.

Estem segurs que existeixen altres solucions amb menys impacte, p com a mínim amb una millor distri-
bució dels seus efectes. Un autèntic pacte de solidaritat del conjunt de la societat que repartisca càrregues i
beneficis a favor dels sectors més desfavorits. És la nostra obligació donar una resposta col·lectiva a una

crisi que "ells" han creat, "nosaltres" paguem, i a alguns fa rics.

La Conselleria aplica uns descomptes de vaga no legals
La Conselleria d'Educació tindrà que

retornar els diners que incorrectament va
deduir a un professor que va exercir el
dret de vaga el dia 10 de maig del 90
(Vaga de la reforma)

El Tribunal Superior de Justícia ha
estimat el recurs que en nom d 'un pro-
fessor va presentar el Servei Jurídic de
l'STE-PV contra la decisió de la Con-
selleria de descomptar un dia de salari
complet quan només s'havia exercit
una pa r t ( la vesprada en un centre
d'EGB).

La Conselleria defensava "que la acti-
vidad.... completa de un centro es nece-

saria para que pueda prestarse el servicio
publico. Así pues la alteración colecti-
va... por medio de la huelga... impide
que sea atendido adecuadamente... por
ser una obligación indivis ible . . . su
incumplimiento ha de llevar a la correla-
tiva deducciónde haberes por cada dia de
huelga, sin que quepa diferenciar blo-
ques de horario para referir y limitar los
efectos de la huelga y consiguiente
deducción de haberes".

El TSJ aclara que aquesta postura "es
contraria al mas elemental principio de
reciprocidad" i atemptatòria contra "los
derechos al trabajo y a la huelga -arts. 35

y 28 de la CE- en cuanto que pretende
dejar de retribuir la parte de la jornada
trabajada". Així mateix, la sentència és
contrària a la interpretació de la Conse-
lleria de considerar el centre com un tot i
procedir a descomptar a la totalitat del
professoral , amb independènc ia del
temps treballat.

Aquesta sentència suposa un nou reco-
neixement del treball de) Servei Jurídic
de l'STE-PV, així com un important toc
d'atenció a la Conselleria. A partir d'ara
el professorat, estem segurs, calcularà
ben bé el que costa cada hora de vaga
que fa. I treurà conclusions.

6 de
Octubre: Dia
Mundial del
Personal
Docente

El 6 de Octubre, el STE-PV y la
Confederación de Sindicaios de
Trabajadores y Trabajadoras de la
Ensciïanza (STEs), micmbro fun-
dador de la INTERNACIONAL
DE LA EDUCACIÓN, que agru-
pa a 210 organizaciones de 114
países, siguiendo las recomenda-
ciones de la misrna, de la UNES-
CO y la OÏT, promueve la iniciati-
va de llevar a cabo una sèrie de
actividades para revalorïzar socíal-
menle el trabajo docente y exigir a
los Gobiernos las inversiones y las
medídas educativas necesarias para
mejorar la profesión docente.

Fue el 6 de Octubre de 1986
ciüindo se aprobó la Resolución de
la UNESCO-OTT r e l a t i v a a la
situación del personal docente, y
desde enionces se ha venicio exlen-
diendo por todo el mundo, promo-
vida por los Sindicatos de Ense-
nanza.

"Con demasiada frecuencia e!
personal docente siente que se ha
perdició el respelo y consideración
debidos a su profesión, difícil y exi-
gente. Por eso parece importanle
llaraar la atención respecto del
papel importantísimo que cumplen
en la sociedad y destacar claramen-
te la estima y el reconocimiento que
merecen. Con la celebración de este
Dia se pretende contribuir a devol-
ver esa legítima consideración".

Estàs palabras, pronunciadas por
el Director General de la UNESCO
en la Conferencia de 1992, reflejan
la situación anímica en que gran
parte del colectivo de ensenantes
desarrolla su trabajo en la actual i-
dad.

El STE-PV, consciente de que
los recursos económicos son facto-
res esenciales para el desarrollo de
la Educación y la mejora de la pro-
fesión docente, y que la Educación
no solo se ha de tener por un dere-
cho humano, sinó por un factor
esencia! del progreso de los pue-
blos, que se debe utilizar correcta-
mente para compensar las desi-
gualdades sociales, hace un llama*
iniento a todos los sectores edu-
cativos y sociales para que exija-
mos a nuestros gobcrnantes y
responsables políücos los presu-
puestos educatives que necesita-
mos para alcanzar la inedia que
dcdican la mayoría de países
europeos en esta àrea dcsde hace
anos, el 6% del PIB (Producto
Interior Bruto).

Igualmente, queremos destacar
la importància que tiene el que las
autoridades de las distintas Admi-
nistraciones Educativas del Estado
y de las Comunidades Autónomas
garanticen al personal docente y
sus organizaciones una plena parti-
cipación en la determinación tanto
de la política educativa como en lo
referente a las condiciones de tra-
bajo, garantizando procesos nego-
ciadores seriós, donde se puedan
expresar y debaür las propuestas
que hagan avanzar la Educación
como servicio publico de primer
orden.
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Sobre la matrícula gratuïta
Per a aquest curs ha desaparegut la matrícula graluïla. Després que en els

darrers anys va ser incorporada una partida en els Pressupostos de la Gene-
ralitat per fer front al pagament de les despeses que li generava a la Univer-
sitat, aquesta gratuïtat ha desaparegut per decisió del Govern Valencià i del
parli! que oslenia la majoria en les Corts Valencianes, el PSOE. La resta de
grups parlamentaris van fer esmenes favorables al manteniment de la gra-
tuïtat, però no tenien els vots suficients. Per tant, cl primer responsable és el
Govern Valencià, que es qui remet el projecte de pressupostos. Els compro-
misos que van adquir ir de buscar fórmules que contemplaran la formació
universitària del professorat han estat inexistents.

Enguany, però, algunes Universitats de tot l'Estat han suspès unilateral-
ment Texempció. Això ha provocat nombrosos conflictes i recursos judi-
cials que han motivat que en molts casos, com a Galícia, torne a restablir-
se.

En cl nostre cas només un fort moviment de protesta de tot cl professorat
pot incidir en solucions positives. És important que des dels claustres, des
de les Juntes de Personal, s'encelen mesures de pressió de cara a la discus-
sió dels Pressupostos del 94,

Però també cap la via jurídica. Per a nosaltres cl fet que haja desaparegut
dels pressupostos la partida dedicada a l'excmpció de taxes no e l imina cl
dret, encara vigent. Per això hem preparat un recurs per a interposar davant
les Universitats.

SI ESTEU EN AQUEST CAS, POSEU-VOS EN CONTACTE
URGENTMENT AMB QUALSEVOL DE LES SEUS DEL SINDI-
CAT PER A FER TOTS ELS TRÀMITS NECESSARIS.

El Decret cTSPEs,
anul·lat judicialment

En ei moment de tancar aquest número ens arriba la informació sobre la
sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana sobre
el Decret 53/89, pel qual es creaven els Serveis Psicopedagògics Escolars al
País Valencià. Aquesta sentència diu l i teralment en el seu fallo:

"Que estimando el recurso contencioso-adminístrativo interpuesto por el
Colegio Oficial de Psicólogos y por D. José Servei) Banuls y otros contra cl
de Decreto 53/89, de 1 8 de abril , del Consell de la Generalidad Valenciana;
contra la Corrección de errorcs del mismo publicada en el DOGV n.° 1.073
de 1989; contra la Orden de 3 de mayo de 1989, de la Conselleria de Cultu-
ra, Educación y Ciència, por la que se organizan los servicios psicopeclagó-
gicos escolares, en desarrollo del cilado decreto; y contra la Orden de igual
fccha y del mismo organismo que la anterior, por la que se convoca concurso
de méritos para cubrir plazas de profcsor especializado en psícopcdagogía
escolar en los citados servicios psicopedagógicos, dcbemos declarar nulas y
contrarias a derecho tales disposiciones, sin expresa condena en costas".

La sentència no entra en el fons dels recursos, sols en la forma, i declara
nuls tant el Decret com tota la normativa que el desplegava, per no haver
estat consultat el Col.legi de Psicòlegs en el moment de la redacció i nego-
ciació del Decret. Segons el TSJCV, la Conselleria hauria d'haver consultat
el Col.legi de Psicòlegs abans d'haver publicat el Decret.

Ara haurem de veure quina és l'acluació de la Conselleria d'Edu-
cació i del Col·legi de Psicòlegs. Des de l'STEPV anem a demanar una reu-
nió urgent amb l 'Administració per veure què pensen fer al respecte. Al
mateix temps els nostres Serveis Jurídics estan estudiant la sentència. Us tin-
drem informats.

PROFESORADO ITINERANTE
Cada curso escolar ocurren una sèrie de accidentes al profesorado itineran-

tc que uti l iza su vchículo propio par;i desplazarse de un centro a otro. El
personal accídcntado se dirigc a la Conselleria d'Educació y esta, tras un
informe de su Servicio Jurídico, dccide si es proccdente o no la indemniza-
ción. Hasta aquí lodo parece razonable, però la realidad no lo es. Cada curso
son mas frccucntes las denegaciones de indemnizacíón. Però es que, ademàs,
la indemnización no lo es todo.

El STE-PV ha planteado reileradamentc la necesidad de abrir la
negociación sobre las condiciones de trabajo del'personal itineramc. Aspec-
tos como la jornada laboral y e! liempo de dcsplazamienlo, las dielas y el
quilometraje, cl seguro de accidcnlc y la amortízación del vehículo, los scgu-
ros de vida,..., se han de clarificar y negociar ràpidamcnlc. El personal i l inc-
rante, numeroso en algunas comarcas, sobre todo en las rurales, no puedc
seguir trabajando en las actuales condiciones.

Experiencias como la de algunos Servicios Psicopedagógicos
Escolares se pueden repetir y generalizar este curso si no hay una rcspucsta
satisfactòria de la Adminis l rac ión Educativa a nuestras demandas. De
momenlo, en algunos SPEs decidieron ulilizar únicamcnle transporle publi-
co, al ser denegada la indemnización Iràs haber lenido un accídente algun
miembro del centro. Però el problema se agravaría si, como ya ocurre en las
zonas de implanlación anticipada de la ESO del territorio MEC, el personal
de determinades cspecialidades de Primària fuera ilineranle.

Denlro del Plan de Acción Sindical del curso 1993-94, hemos ela-
borado una propuesta de Plataforma Reivindicativa para todo el Personal I l i -
neranle, propuesla que prelendemos sea negociada con la Conselleria d'Edu-
cació a lo largo del presentc curso escolar.

Les escoles en valencià -/ tothom qui vulga- van de congrés

1 ,ER Congrés Escola Valenciana
L'absència secular de la nostra llen-

gua en els diversos sistemes educatius
ap l i ca t s al nostre País ha suposat un
greu inconvenien t , i n d i v i d u a l i col·lec-
tiu, que han patit generacions de valen-
cians i valencianes al l l a rg dels anys.
Per aques t m o t i u , fonamentalment,
aconseguir l'ensenyament en valencià
ha estat una aspiració d'aquells sectors
socials que han volgut una escola reno-
vadora, arrelada al propi medi socio-
cu lu t ru i , potenciadora de valors com
l'autocslima i la solidaritat i propicia-
dora de la integració de tots els xiqucts
i xíqueles que ací. viuen.

Llengua, renovació Í qual i ta t són tres
conceptes que han d'anar uni ts a l'hora
de dissenyar un model escolar vàlid per
al nostre país. Tres conceptes que
impl iquen actuacions com ara: planifi-
cació, mi t jana i avaluació. Són actua-
cions que exigeixen uns compromisos:
voluntat política per part dels adminis-
tradors i participació social i exigència
per part dels administrats.

"Escola Valenciana, Federació d'as-
sociacions per la llengua", com a movi-
ment cívic sorgit al voltant de les esco-
les en valencià, ha fet palesa la seua
voluntat de col·laboració i participació
des de fa temps amb actuacions diver-
ses: campanyes d i v u l g a t i v e s amb
publicacions, earrades i l'estes on s'han -
explicat les raons de l'ensenyament en
valencià Í s'ha potenciat aquest ensen-
yament . Alhora, no ha deixat mai de
manifestar a l'Administració en públic
(manifests, declaracions) Í en privat
(escrits, entrevistes, denúncies, recur-
sos) les seues exigències, tant a nivell
puntual com a nivell global.

Arribats a aquest punt , després de
deu anys d'aplicació (o pseudoaplica-
ció) de la Llei d'Ús, quan la demanda
d'ensenyament en valencià augmenta
de manera creixent i alhora les cam-
panyes d'intoxicació i ('atestats contra
aquest ensenyament per part dels ele-

m e n t s més reacc ionar i s d ' a q u e s t a
societat continuen, la Federació Escola
Valenciana considera que ha de fer un
salt qualitatiu i plantejar-se noves fites.
És per això que ha organitzat un Pri-
mer Congrés.

En aquest Primer Congrés'hi ha uns
objectius ben clars: posar en comú ini-
ciatives que s'estan aplicant, comunicar
projectes diversos, analitzar els objec-
tius que en relació a l'ensenyament en
la nostra llengua s'han acomplit i els
que hi resten per lograr, i conèixer
investigacions i estudis que s'han rea-
li tzat al nostre país i a d'altres. És per
això que, entre altres, assistiran al Con-
gres els especialistes en psicoh'ngüísli-
ca i en programes d'immersió que més
poden aportar sobre el lema. És per
a ixò també que d i f e r e n t s sectors
socials hi seran presents.

I és per tot això que convidem a par-
t i c i p a r - h i tots e ls e n s e n y a n t s i
pares/mares d'alumnes que voien parti-

cipar en el projecte de construcció de
l'escola valenciana.

INSCRIPCIÓ

La inscripció es formalitzarà abans
del 30 d'octubre de 1993, remetent la
fitxa acompanyada del jus t i f i can t de
l'ingrés de la quota, per correu o per
fax.

Per correu cal enviar-ho al carrer
Àngel del Alcàzar, 14, 12.tt 46018
València. El núm. de fax és el (96) 370
5755.

QUOTA

Hi ha una quota única per a tots els
par t ic ipants en el Congrés, de 3.000
pessetes.

Aquestes 3.000 pessetes cal ingres-
sar-les al C/C núm. 059564-1 del Banc
Central Hispano, O.P.C./Les Barques,
núm. 8. 46002 València. L'ingrés pol
fer-se directament en el banc o per
iransferència bancària.

II Jornadas de Escuela Rural
Durante los días 1 y 2 de octubre se

han reunido 160 rnaestros y maestras
procedentes de diversas comarcas del
País Valencià, en Chuli l la (La Serra-
nia), para ana l i z a r la p rob l emà t i ca
actual de las escuelas rurales.

Las jornadas comenzaron con una
conferencia a cargo de Carme Agulló,
sobre "La Escuela Rural duranle la 11
República". Se destacaran las realiza-
ciones y experiencias de caràcter pro-
gresista que se i m p u l s a r o n durante
aquellos pocos afios en conumidades
rurales.

A continuación se presentaran tres
comunicac íones , sobre Estudio del
Entomo, La Animación Lectora y la
Educación Medioambicnlal.

Los grupos de trabajo Ibrmados por
los asislentes dedicaron su liempo a
anal i /a r y debatír, entre otros temas,
los problenias administratives en los
centros rurales, la formación del profe-
sorado, la metodologia en el aula, el
futura de los Proyectos de Acción Edu-
cativa Prcfcrcntc (PAEP) y La Educa-
ción de Adultos.

Final menle, se celebro una mesa
redunda sobre "La Reforma Educativa
y la Escuela Rural", con la participa-
ción de Pablo Antonio Crespo, inspec-
tor de Educación, que preciso el conte-

nido de escuela rura l en la LOGSE;
M i g u e l Grande, miembro del Movi-
miento de Renovación Pedagògica de
Caslilla-León, que aporto el conocí-
miento critico de las experiencias lle-
vaclas a cabo en su /ona de t raba jo ;
José Manuel López, maestro, que apor-
to las experiencias de trabajo y organi-
zación realizadas en el Alto Palancia, y
Javier Fuster, lécnico cle la Dirección
General de Ordcnación, que expuso
algú nos cambíos en cl desarrollo de la
actividad docenle como consecuencia
de la Reforma del sistema educalivo.

El debaté suscitado por estàs inter-
venciones aporto las siguientes conclu-
s i ones:

- La neccsidad de desarrollar norma-
tiva pròpia que conlemple la especiíici-
dad tle la escuela rural.

- La regulación que permita la orga-
nización de Colegios Rurales Agrupa-
dos ( CRA).

- La necesidad de desarrollar los
Consejos Escolares Terriloriales, pre-
vistos en la LODE, como modelo cle
parlicipación de la comunidad educati-
va en las zonas rurales.
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Nou curs, nova Conselleria, nou conseller
El passat mes de ju l io l Joan Romero

va ser nomenat nou Conseller d'Educa-
ció.

Una de Ics primeres actuacions del
nou Conseller va ser contactar amb tots
els sectors de la comunitat educativa
per a conèixer la seua problemàtica.
Altra ha estat la remodclació, quasi
completa, de l'organigrama de la Con-
selleria i els Serveis Territorials.

El nostre sindical es va reunir amb
ell per a intercanviar posicions i deba-
tre els problemes del sector.

LES LÍNIES DEL CONSELLER

Els eixos niés destacats del seu pro-
grama, de les seues in tenc ions , els
podríem resumir en:

- Desenvolupament de Lieis orgàni-
ques: LOGSE i LODE.

- Mi l lo ra del sistema educatiu en
matèria de professoral: regim de provi-
sió de vacants, mi l lo ra de recursos,
materials als centres.

- Una política de reconeixement de
la tasca social del professorat.

- Optimització del sistema universi-
tari. Nou model de finançament.

- Fomentar la formació del professo-
rat.

- Manteniment i impuls de la política
lingüística.

- Foment de l'Educació de Persones
Adultes.

- Una forta actuació, Í revisió, de la
Formació Professional.

- Potenciació de les figures de gestió:
creació de Jun tes de Directors i
reforçament de la Inspecció.

D'entrada tol un seguit d'actuacions,
la majoria de les quals, depèn com es
despleguen, podrien tindré un caràcter
dinamilzador del sistema educatiu.

LA POSTURA DE L'STE-PV

Aquestes primeres in tenc ions del
Conseller van ser valorades positiva-
ment, en la mesura que es t ractava
d'una persona que coneix el sistema
educatiu i que presentava un projecte
d'actuacions globals. Aquest ma jo r
coneixement hauria de servir, sobretot,

per a superar la gran sensació d'angoi-
xa i inut i l i ta t del treball docent que
perillosament s'ha estès entre el profes-
sorat, i per a recuperar la iniciativa dels
sectors progressistes de la comun i t a t
educativa, donant un nou impuls a la
tasca de modernització de l'ensenya-
ment.

L'STE-PV li va presentar una relació
de 14 blocs temàtics, entre els quals
destaquen:

- Marcs de negociació dels diferents
sectors. Juntes de Personal i Comitès
d'Empresa.

- Implantació LOGSE. Negociació
global del procés de Reconversió.

- Participació i gestió democràtica
dels diferents òrgans: Consells esco-
lars.

- Finançament, infrastructures, dota-
cions, formació del professorat, aug-
ment de les plantilles.

- Serveis educa t ius municipals , ,
ensenyament privat, educació de perso-
nes adultes, personal laboral, ensenya-
ment secundari i formació professional,
formació ocupacional.

- Universitat: finançament, modifica-
ció LRU, investigació.

- Problemàtica del professorat interí i
oposicions del 91 i 93.

- Ordre, resolucions i instruccions de
l ' inici del curs. Negociació urgent de
les instruccions per al curs 1993-94.

-Pressupostos 1994.
- Situació i futur del valencià.
-Drets sindicals.
Ja en aquests contactes li vam mani-

festar la nostra procupació per alguna
de les línies d'actuació. Preocupació
que s'ha tornat en obert enfrontament.

EL DESIG I LA REALITAT

Una cosa és la declaració d'inten-
cions, í una altra ben distinta és la rea-
litat de les actuacions.

En els tres mesos que porta el nou
Conseller s 'ha d i l ap ida t gran part
d'aquella valoració esperançada que
vam fer en juliol. Les actuacions del
propi Conseller, i sobretot del seu
equip, han estat abocades a l'enfronta-

ment amb la major part dels sindicats.
Així hem conegut fels com el procés
d'adjudicacions de places -fetes sense
complir els mínims requisits legals-, la
marginació Í burla dels òrgans de nego-
ciació -les solucions que fa uns mesos
no volgueren acordar en la Mesa en el
cas dels desplaçats de francès de
Secundària s 'han pres ara al marge
d'aquesta- i, sobretot, l'incompliment i
eliminació de temes de negociació prè-
viament acordats -cas de la c i rcular
sobre l'aplicació de l'Ordre d'inici de
curs-, substituïm la negociació per apli-
cacions "verbals" i unilaterals. Aquesta
darrera, i vergonyosa, actuació va pro-
vocar l'abandó de la Mesa de negocia-
ció per part dels sindicats i l'actual rup-
tura de les relacions. Al mateix temps,
les actuacions prepotents i "absolutis-
tes" d 'algunes persones de l ' equ ip
directiu de la Conselleria només han fet
agreujar els fets.

Responsabilitat del professorat,
responsabilitat de l'Administració
EXTRACTE D'UNA
CIRCULAR DEL MEC

Així és com el MEC ha posat en marxa a partir
d'enguany un procediment àgil, ràpid i senzill per atendre
TOTS els accidents escolars i les seues conseqüències, pre-
ferible sempre a qualsevol altre més incert i penós. Malgrat
lot, si en algú cas la família d'un alumne accidentat preferirà
exercir la via judicial, igualment l'Administració serà la res-
ponsable objectiva i se'n farà càrrec de les indemnitzacions
que s'establesquen.

"Como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley
3O/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Pública* y de! Procedimiento Administra-
tiva Común, se ha modificada profundamente el horizoníe
jurídico de la aíenciún a las consecuencias de los acciden-
tes producidos a los alumnos durante el desarrollo de las
actividad.es escolares, que posa a ser el de la responsabili-
dad objetiva de la Administración.

El Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se
aprueba et Reglamento de los procedimientos de lax Admi-
nistraciones Públicas en matèria de responsabüidad patri-
monial, esíablece por xu parte, en desarrollo de la Ley pre-
cedent emeni e citada, los procedimientos a seguir para el
reconocimiento por la Administración, en este caso el MEC,
del derecho a indemnización de los alumnos por las lesio-

nes que puedan sufrír como consecuencia del funciona-
tniento normal o anormal del servida publico educativa.

En el caso de la comunidad escotar resulta particular-
ment e importante la resolución de las cuextiones indemniza-
íorias derivadas de accidentes sucedidos a los alumnos
durame el desarrollo de las actividades escolaren en el con-
texlo normativo que ahora se ha desarrollado, por ofrecer
una via general, clara y ràpida, que permile descartar cua-
lesquiera otras para ese tipo de cueslion.es.

Ante sucesos de esta clase, el MEC iniciarà inmediata-
mente el procedimiento de responsabilidad patrimonial de
la Administración, bien a solicilud de los interesados, bien
de oficio. En un plazo no superior o dos meses en el proce-
dimiento abreviació ni a siete en el procedimiento general se
habran resuelto las rèclamaciones planteadas o las inicia-
das de oficio por la Adminisiración para atender a las con-
secuencias de los accidentes acaecidos a los alumnos
durante el desarrollo de las actividades escolares.

Se plantea, en .suma, una siluación nueva en la atención a
las consecuencias de esta clase de accidentes. Graciós a la
reforma normativa y procedimental realizada, el MECpasa
a responder directamente por los danos y perjutcios causa-
dos por tales accidentes, sin necesidad de que para ello los
interesados recurran a ningún procedimiento judicial, y
con indemnizaciones calculadas con arreglo a las disposi-
ciones vigentes y que ponderaran lax valoraciones predomi-
nantes en el mercado ".

La ruptura i devaluació dels marcs
de negociació portarà conflictivilal al
sistema educat iu. El procés de par-
cel.lació de la negociació només crearà
enf ron tamen t entre els sectors de la
comunitat educativa, allunyant-se dia a
dia-d'eixc objectiu general declarat pel
Conseller de donar una forta empenta a
ta valoració social del treball docent.

Com a mostra tenim el reforçament de
determinats aspectes de la funció ins-
pectora o la pomposa creació de les
"Juntes de Directors". Uns fets que
demostren la incapacitat d'actuacions
per a valorar adequadament la tasca
social de tot el professorat i la substi-
tució per mecanismes reduïts i allun-
yats de tol allò que el sistema educatiu
té de tasca col·lectiva. Una orientació
que servirà, sens dubte, per a crear
artificials enfronlamenls en els claus-
Ires.

<.ÉS INEVITABLE
L'ENFRONTAMENT?

Hem passat, en només tres mesos, de
l'esperança, a la ruplura. Un fel molt
greu que s'hauria de superar. Si la Con-
selleria de Joan Romero i el seu equip
està interessada en prolongar els
enfrontaments, aquests seran inevita-
bles. Però cl sistema educatiu té molls
reples per davant que necessiten d'un
clima social menys conflictiu. El pro-
cés de Reconversió va a ser llarg i, en
ocasions,si no es remeia, explosiu. Sols
si som capaços de reprendre amb serie-
tat i sinceritat el procés negociador serà
possible evitar molles d'aquestes situa-
cions. El Conseller i cl seu equip, afec-
tats per una visió parcial de la realilat
enlre el professorat, no han valorat ben
bé a la representació legal del professo-
rat. Per la nostra banda, com a sindical
majoritari, estem dispostos a fer tots els

.esforços que calguen. Ara ells, i només
ells, tenen l'iíltima paraula.

El Govern Valencià, en la reunió del dia 19 de jul iol passat, adoptà l'acord
de fer-se'n càrrec de la quantitat que la segona sentència reclamava als com-
panys comdemnats, és a dir, la diferència entre l'aportació de la companyia
asseguradora i el total de les indemnitzacions.

Aquest acord es va prendre a proposta de l'anterior Conseller d'Educació,
Andreu López, i no és una casualitat que aquesta proposta es donarà a conèi-
xer en el mateix moment que la Junta de Personal es trobava a la Conselleria
reclamant, precisament, aquesta solució. Els sindicats teníem raó quan
afirmàvem que una solució política era possible. No és una casualitat qua la
Junta de Personal i els sindicats que la composen estiguérem on tocava.

L'Administració ha fet el que calia. Malgrat que estem parlant d'un fet ben
dolorós, és un èxit per a tota la comunitat escolar, és un èxit per a l'Escola
Pública. Així és com ho ha d'entendre tota la societat, perquè no estem par-
lant sols d'accidents escolars: ens juguem una escola moderna, activa i
democràtica, i hem guanyat una partida decisiva.

Un nou contracte d'assegurança
de la responsabilitat civil

Entre el 6 de setembre de 1993 i el 5 de setembre de 1994, el personal
docent i no docent depenent de la Conselleria d'Educació i Ciència que pres-
te serveis en centres docents públics de la Generalitat Valenciana, i en els
serveis educatius d'inspecció, orientació i suport, té coberta la responsabili-
tat que se'n derive, indirectament o directa, per acció o omissió, de les acti-
vitats, tasques o funcions que els són pròpies.

El límit màxim de cobertura és de cinquanta milions per sinistre i abasta
també la defensa jurídica del personal assegurat, així com les fiances que
se'ls pugnen exigir.

Queda exclòs el transport escolar, però queda coberta la defensa per recla-
mació. Cal dir, no obstant, que totes les empreses de transport disposen de la
corresponent assegurança per a la cobertura dels usuaris.

És important assenyalar que en el contracte la Conselleria té la facultat
d'interpretar el seu contingut i de resoldre els dubtes que oferesca el seu
compliment i, en conseqüència, les resolucions que puga dictar en l'exercici
d'aquestes prerrogatives són immediatament executives.

Tot i ser important l'augment de la cobertura respecte del contracte ante-
rior (passa de 20 a 50 milions), el que resultarà definitiu per a un tractament
adequat dels problemes que se'n deriven del funcionament de Pactivilal
escolar serà l'adopció del mateix sistema del MEC per part de la Conselleria
d'Educació i Ciència. En aquest sentit, la bona disposició manifestada per
l'anterior equip de govern esperem que es mantinga i s'execule en breu pel
conseller Joan Romero.
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Formación profesional: Profesorado de prócticas y tecnologia

Novedades en el accese
Las movilizaciones del profesorado maestro de taller y tecnologia han tenido una impor-
tante incidència en el definitivo Real Decreto de acceso a la docència: podran presentar-
se con las titulaciones actuales hasta que no se determinen las nuevas especialidades de
formación profesional.

La creación .y eliminación de dife-
rentes Cuerpos Docentes en la LOGSE,
alejada de la alternativa de Cuerpo
Único, genero, y lo harà en el futuro,
considerables problemas. Los artfculos
24 y 33 de la LOGSE y el RD
1.701/1991, por el que se establecen
especialidades reslantes a las de FP det
Cuerpo de Ense i ïanza Secunda r i a ,
complican e x t r a o r d í n a r i a m e n t e el
panorama de acceso a los Cuerpos cre-
ados al eslablecer nuevas titulaciones:
la de Licenciatura -anles Dipíomatura-
para las especialidades de FP del Cuer-
po de Secundaria, y la de Diplomatura
para ei Cuerpo de Profesorado Técnico
de Formación Profesional -antes el
titulo de Maestría Indústria! o el titulo
de FP IT, Técnico Especialista.

Ello implica que las Ingenierías Téc-
nicas y otras Diplomaturas no son bue-
nas para acceder al Cuerpo de Secun-
daria (aunque no les quedarà mas
remedio que aceptarlas para algunas
especialidades de la FP que, curiosa-
mente no tienen ninguna Facultad que
expida su titulación) al tiempo que los
Maestros de Taller quedan colapsados:
curiosanienle, el profesorado inlerino
podrà dar clase en esa situación, però
no se podrà presentar a la oposición de
PTFP.

La Disposición Transitòria 5" aparca
estos mandamientos por tres anos.

Así las cosas, la Plataforma Unitària
del STE-PV y otros sindicatos sobre
Profesorado Maestro de Taller y Tec-
nologia reivindicaba el mantenimiento
de las titulaciones actuales. Así deberà
ser en el futuro. Las movilizaciones del
curso pasado forzaron a que la Conse-
lleria asumiera el compromiso de
defender esos puntos de la Plataforma
en la Conferencia de Educación. Por
ello nos alegramos de que en el sistema
definitivo de acceso se retrase el cum-
plimiento de los principies recogidos
en la LOGSE y relacionados mas arri-
ba. Así, el Real Decreto 850/93 (BOE
núm. 155, de 30-VI-93), por el que se
regula el ingreso y la adquísición de
especialidades en los Cuerpos de Fun-
cionarios Docentes de la LOGSE, dice
textual me n te:

"Disposición transitòria primera.
Sin perjuicio de fuluras equivalen-

cias que lleguen a establecerse en las
correspondientes titulaciones académi-
cas:

1 . En tanto se determinen las espe-
cialidades del Cuerpo de Ensenanza

Secundaria y los procesos de adscrip-
ción del profesorado a las mismas,
derivadas de la regulación de la for-
mación profesional específica y sigan
vigentes las especialidades procedentes
del an t iguo Cuerpo de Profesores
Numeraries de Escuelas de Maestría
Industrial que se relacionan en el anexo
VI del Real Decreto 1701/1991 s, de
29 de noviembre, por el que se estable-
cen especialidades del Cuerpo de Pro-
fesores de Ensenanza Secundaria, se
declaran equivalentes a efeclos de
docència, para el acceso a dichas espe-
cialidades, las titulaciones que se indi-
can en el anexo II del Presente Real
Decreto.

2.- Hasta tanto se establezcan las
especialidades del Cuerpo de Profeso-
res Técnicos de Formación Profesio-
nal y los procesos de adscripción del
profesorado a las mismas, derivadas
de la regulación de la formación pro-
fesional específica, se declaran equi-
valentes a cfectos de docència, para el
acceso a las rainas correspondientes
de dicho cuerpo, las titulaciones que
se indican en el Anexo lli al prcsente
Real Decreto, siempre que se acredi-

ten, en la forma que se determine en
las convocatorias, la experiència pro-
fesional de, al menos, dos anos en un
campo laboral relacionada con la
matèria o especialidad a la que se
aspire."

El retraso en la aplicación de los
principios de la LOGSE se ha extendí-
do también al Cuerpo de Maestros
de Taller de Artés Plasticas y Discno,
en su Anexo IV.

Los Anexos II, III y IV recogen las
titulaciones que se declaran equivalen-
tes a efeclos de docència:

Para el Cuerpo de Profesorado de
Ensenanza Secundaria son las de
Ingeniería Tècnica y Diplomatura en
la especialidad; para el Cuerpo de
Profesorado Técnico de Formación
Profesional son las de Técnico Espe-
cialista o Técnico Superior en una
especialidad; y para el Cuerpo de
Maestros de Taller de Artés Plàsti-
cas y Diseno son las de Graduado en
Artés Aplicadas en la especialidad
correspondiente, así como determi-
nades Peritos y Profesorado con los
Ciclos Formativos correspondientes
a la especialidad.

L'IM-PACTE SOCIAL
Després de les Eleccions Generals

de Juny, amb la victòria del PSOE i
enmig d'un esclat permanent de crisi
econòmica, s'inicia el curs amb la idea
del "Pacte Social", presentada com un
desig de lothom.

El Govern espanyol necessita, lògi-
cament, el màxim suport als seus pro-
jectes i llança la idea del pacte sota
determinades premisses: contenció de
les despeses públiques, pujada de les
pensions per davall l'IPC, mínim aug-
menl salarial, congelació de retribu-
cions per als empleats públics i pèrdua

de 5 punts en la relació augment saía-
rial/IPC en els propers 3 anys per als
treballadors de l'empresa privada. Per
als qui depenem d'un sou de l'Admi-
nistració, la pèrdua s'acostaria al 10%
en 4 anys: el que proposa l 'Administra-
ció per als propers 3 anys més els quasi
4 punts perduts enguany.

Sembla que, per a l 'Administració,
el dèficil públic el causen les persones
que tenen un treball fixe (moltes no el
tenen) i guanyen sous "astronòmics"
que s'hi poden congelar sense contes-
tació. La contundència de la proposta

així ho dóna a entendre.
Hem de fer saber a qui s'apropia el

dret a negociar també eri el nostre nom
que estem en contra d'eixa pretensió i
hem d 'ex ig i r amb veu pròpia que el
nostre salari ha de ser negocial com el
dels treballadors i treballadores del
sector privat, perquè, en qualsevol cas,
els asalarials, treballem on treballem,
no podem acceptar que la crisi la
paguem, més que ningú, els qui no
tenim cap responsabilitat en l'aplicació
reiterada d 'una política econòmica
nefasta.

Educació Secundària Obligatòria (E501 Accés al cicle 12-14

El MEC, per davant.
Passarà el mateix al
País Valencià?

El Ministeri d'Educació Í Ciència va
publicar al BOE del 22 de juny l'ordre
"por la que se regula la adscripción a
olros pueslos docentes de los Maeslros
definitivos que, como consecuencia de
la modificación de puestos de trabajo
y de la implantación de la Educación
Secundaria Obligatòria en los Centres
que se relaciona en su anexo, resulten
desplazados de su destino".

L'STE-PV haurà d'enfrontar-se
durant aquest curs a les pseudonego-
ciacions a què ens tenen acostumats, i
en Mesa Sectorial haurem d'exigir una
vegada més la negociació global de
l'aplicació de la Reforma i no la par-
cel.lació que enfronta el professorat i
el fa estar contínuament temerós del
seu futur.

MECANISME DE L'ADSCRIPCIÓ
Participants: '

Només podrà participar-hi el profes-
sorat dels centres de primària d'aques-
tes zones, sempre que hagen estat
afectats per:

- La modificació de llocs de treball
del curs passat en el territori MEC.

- Les supressions d'anys anteriors,
sempre que no s'haja obtés un altre
destí definitiu.

S'ha d'estar habililal/ada per optar.
Prioritats:

1. Per a llocs de treball del primer
cicle de l'ESO:

1 . 1 . El professoral procedent de
Centres de Primària de la mateixa
localitat on està el centre de Secundà-
ria.

1.2. El professorat procedent de
Centres ubicats en dis t in ta localitat
d'on està el Centre de Secundària.

T.3. Ordenació dins d'aquests dos
grups:

a) Mestres que han accedit del B a
l'A, si sol·liciten llocs de la mateixa
especialitat per la què accediren.

b) La resta.
I dins d'aquesta s'ordenaran pel

barem del concurs de trasllats (cal tin-
dré en compte que lot el professorat és
suprimit).

2. Per a llocs de treball en Centres
de Primària:

2.1. El professorat procedent de
Centres ubicats en la mateixa localitat
on estan els Centres de Primària les
vacants dels quals es demanen.

2.2. EI professorat procedent de
Centres de distinta localitat.

Procediment:
Es demanaran els llocs de treball per

blocs homogenis:
1. Els llocs de Primer Cicle de

l'ESO.
2. Els llocs de Primària dels Centres

de la mateixa localitat on està el Cen-
tre de procedència.

3. Els llocs de Primària de distinta
localitat de la zona.

Es podran demanar llocs d'un bloc,
de dos o dels tres, però no podrà ator-
gar-se llocs d 'un bloc si hi ha plaça
vacant demanada en un bloc anterior
per a la qual s'esliga habilitat o habili-
tada.

ANÀLISI DE L'ORDRE
Abans d'entrar-la a analitzar, cal

incidir en què la globalilat que des de
la Confederació d'STEs hem demanat
des del principi del procés negociador
en la Mesa Sectorial del MEC no s'ha
produït Í es va publicar .aquesta ordre
sense saber les condicions laborals i
econòmiques, plantilles tipus, en fi,
tota la informació que el professorat
ha de conèixer per fer la seua opció
amb coneixement de causa. No
podem permetre una altra adscrip-
ció com la del 90.

L'ordre suposa un atemptat més al
professorat d'aquests centres, per qua-
si obligar-los a participar en un procés
del qual no coneixen totes les dades.
És lògic que d'ací a poc temps comen-,
ce a haver moll de professorat que se
senta víctima d'un engany més per
part de l'Administració; de fet, les
notícies d'algunes d'aquestes zones ja
parlen de descontent entre el professo-
rat afectat fi acabem de començar).

Els fels més sagnants de l'aplicació
de l'ordre ja s'estan patini en aquestes
zones:

• Lleva l'opció de parlicipar a lol el
professoral dels centres afectats.

• Les planlilles de mestres als Insti-
tuts de Secundària són mínimes i no
cobreixen totes les necessilats
d'aquesls centres; és curiós que, fins i
lol en alguns d'ells, no hi haja places
d'anglès, d'educació física i d'educa-
ció musical. És que no s'imparliran
aquestes assignatures? Es clar que sí,
però qui les impartirà?

• Si al País Valencià es fa així,
podeu anar oblidant-vos de passar al
primer cicle d'ESO el professorat ads-
crit actualment a aquestes especiali-
tats. No tindreu opció.

SUPRESSIONS 94
Des que en 1988 començà a haver

supressions Í/o modificacions de llocs
de treball amb una certa intensitat, fins
a 1993, aquestes han anal augmen-
tant, de manera que a hores d'ara
representen un percentatge molt
important del treball sindical.

L'STE-PV ha eslal sempre denun-
ciant la forta reconversió que està
patint el sector. Les campanyes han
pres força; l'any passat es portà la ' ini-
ciativa en les Juntes de Personal, que
dedicaren moll de temps a coordinar el
treball de tots els s indicals en pro
d'una major racionalització de les
supressions i/o modificacions.

En el curs que ens ocupa, la Conse-
lleria té la sana intenció de publicar
l 'arranjament escolar abans de la
Resolució Provisional del Concurs
General de Trasllats, concretament al
voltant del mes de desembre de 1993.
Ens arribaran les notícies uns mesos
abans, però no solucionarà l'autèntic
problema, que és la participació o no
de les persones afectades en el Con-
curs de Trasllats.

Per a parlicipar al Concurs els
sol·licitants haurien de saber algunes
dades que fins ara desconeixèix tol-
hom: una aproximació de les vacants

exislents, una aproximació de les
supressions i/o modificacions pre-
vistes per al curs següent, una apro-
ximació de quina serà la configura-
ció escolar del seu entorn més
immediat.. . En defini t iva, toies les
dades que la Conselleria no vol fer
públiques després de les reiterades
promeses i n c o m p l i d e s durant els
darrers temps.

S'espera que a partir del curs 1994-
95 les modificacions signen més len-
tes Í els criteris de supressions un poc
més estudials i consensuals. Ens cons-
ta que eíxos criteris ja existeixen, però
la Conselleria encara no els ha fet
públics. Esperem que ho faça pròxi-
mament.

Tal i com hem fel en els darrers
anys, l'STE-PV durà a terme una cam-
panya explicativa Í de debat que inci-
dirà, tal i com va fer l'any passat, en la
urgent necessitat de que el professorat
linga al seu abast la informació
necessària Í completa per poder deci-
dir sobre el seu futur. Estigueu, doncs,
pendents dels calendaris d'assemblees
que en un futur no molt llunyà se us
remelrà i en les quals es parlarà i us
serà demanada la vostra opinió sobre
el lema.
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L'ordre de
calendari:
Un tema
que s'ha
de negociar
a fons

L'Ordre de la Conselleria d'Edu-
cació que regula el calendari esco-
lar d'enguany és una eixida eclècti-
ca que no acaba de convèncer ningú
per a un lema que exigeix un ampli
i aclaridor debat, tant enlrc el pro-
fessorat com al si dels òrgans de
p a r t i c i p a c i ó , especia lment dels
Consells Escolars, tal i com s'ha fet
en el Consell Escolar Valencià.

La d i fe rènc ia subs t anc i a l del
calendari d 'enguany respecte de
cursos anteriors consisteix a fixar el
nombre de dies lectius per a l'Edu-
cació Infantil i Primària, per una
banda, i per a la Secundària , per
l ' a l t ra , en Lot l ' à m b i t del País
Valencià. A partir d'ací, cada muni-
cipi pot proposar la seua distribució
al llarg del curs acadèmic, al mateix
temps que determina els dies de fes-
ta local, els no lectius i els dies
dedicats a avaluacions f ina ls .

Quan diem que cat un debat acla-
ridor és perquè considerem que el
treball docent, amb totes les seues
característiques, ha de ser enlés pel
c o n j u n t de la societat per tal de
poder aconseguir la revalor i tz .ació
que necessita. És per açò que consi-
derem que a lguns aspectes de
l'Ordre són confusos; d'altres, con-
Iradicloris , Í a lgunes omissions
s'haurien d'exposar a'ía llum públi-
ca.

S 'ha de dir, per exemple, que
durant el mes de juliol s'exclou
l'activitat acadèmica, no sols per-
què el període lectiu és suficient per
a l'alumnat, sinó perquè el profes-
sorat ha de tenir un temps establert
per a la seua formació, la institucio-
nal i l'autònoma, individual Í també
col·lectiva.

D'altra banda, es manté una jor-
nada de matí Í vesprada com a única
possibilitat, quan en realitat molts
instituts han de fer una jornada con-
tinuada per necessitats del propi sis-
tema. La flexibilitat horària és pura
retòrica o només s'aplica per escàs-
sesa de recursos.

Cal, per tant , una ORDRE-
MARC que regule jornada i calen-
dari, a partir de la qual els Consells
Escolars Municipals i de Centre
puguen concretar la seua aplicació
per consens de la comunitat educa-
tiva.

El professorat, a través de les
seues organitzacions sindicals que
el representen, ha de poder negociar
un calendari de treball i una jornada
que reconega totes les funcions que
realitza.

El debat és de tots.

Ordre d'inici de curs

Un inici de curs sense "ordre"
EL PRINCIPI DE CADA CURS

Els darrers començaments de curs
han manifestat les mancances de la pla-
nificació acadèmica i de l'ordenació de
recursos humans i materials; la nostra
obligació era, i és, donar-les a conèixer
mitjançant la crítica Í/o la mobilització
i que la societat les conega i pugnen
resoldre's.

Donades les peculiaritats dels in ic i s
de curs i els notables canv i s que la
Conselleria introdueix en l 'Ordre que
regula el funcionament dels centres,
amb especial t r anscendènc ia en els
EEMM, tenim molls f ina ls de setem-
bre/principis d'octubre moguts.

Tant és així que l'STE-PV fa anys
que e n v i a als Centres el projecte
d'Ordre, per a que siga conegut, deba-
tut i criticat pels treballadors, abans de
fer-se definitiu.

En ocasions, a més dels sindicats,
altres membres de la comunitat educa-
tiva, com les mobilitzacions de fa dos
anys mampreses pel col·lectiu de direc-
tors d'EEMM, han adquirit un legítim
protagonisme a partir de les seues ini-
ciatives. Tota pedra fa paret.

IENGUANY?

Què ha passat enguany? No ha hagut
ni crítica ni mobilització!

L'absència de veus d iscordants ,
excepció feta dels Sindicats, hauria de
respondre a canvis en l'ordre. Però,
curiosament , l'ordre és la mate ixa
d'anys anteriors.

La Conselleria, enguany, ha preparat
políticament l ' in ic i de curs. L'objectiu:

eliminar la contestació del sector. Efec-
tivament, tes eleccions autonòmiques
eslan a prop i el seu resultat està menys
clar que mai.

Fa massa temps que demanem una
nova política educativa que permeta el
relançament il·lusionat de l'educació Í
la dinamització de la participació dels
sectors educatius, l 'aprofitament de
l'aplicació de la LOGSE per a crear les
infrastructures que necessitem, l'ade-
quada dignificació social Í econòmica
dels docents. Una educació on cada
etapa educativa tinga ei sentit que li
correspon i no es deixe abandonada a
la Formació Professional (reminiscèn-
cia quasi í'eudal de la vilesa del treball
manual).

L'actuació dels nous responsables
polítics de ta Conselleria, en aquest
tema, no pretén respondre a les neces-
sitats descrites, sinó restar suport a la
contestació i comentar determinades
voluntats . Això s 'ha fet mitjançant
"instruccions verbals". Ei contrari del
que hauria de ser una negociació públi-
ca que comprenga tots els centres, i no
una part.

LES "INSTRUCCIONS
VERBALS" i SUPOSEN
CANVIS REALS?

Això podria pensar-se, ja que en apa-
riència no hi ha afins, es permeten tots
els desdoblaments, hi ha més professo-
rat que mai, fins i tot s'estan cobrint
substitucions, etc.; es a dir, es pot pen-
sar que l'ordre no s'ha modificat en el
paper, però la Conselleria ha cobert
totes les necessitats en la pràctica.

La realitat, però, és una altra: mentre
ha aparegut el tracte discrecional i a la
carta, continuen sense resoldre's les
reivindicacions bàsiques:

* No hi ha cap compromís en iniciar
una reducció progressiva de la ràtio,
alarmant en molts nocturns.

* L'horari lectiu no es redueix ni en
primària ni en secundària.

* Continuen les afins.
* Els desdoblaments, en generat,

depenen de la disponibilitat de planti-
lla. En alguns centres, casualment, han
desaparegut els que tenien el curs pas-
sat. En 1' FP continuen sense desdoblar
algunes pràctiques de laboratori (que
no són exclusivament de dos hores), ni
en tots els centres hi ha pràctiques
administratives (ex mecanografia),

* Les hores per a l'exercici de les
funcions dels òrgans unipersonals i de
coordinació didàctica no han variat i
ens preocupa ta situació de la vicedi-

recció, del cap de departament, de la
tutoria de pràctiques (i en alternança) i
de les Seccions i Extensions.

* I tot un seguit de reivindicacions,
de entre les quals destaquem la impor-
tant problemàtica dels desplaçaments,
el canvi d'estructures en l'FP (on cal
crear seminaris) i la carència d'infras-
tructures, insuportable en alguns cen-
tres.

En conseqüènc ia , . no estem
d'accord amb l'existència d'"lnstruc-
cions verbals" per al funcionament
dels centres o, en altres casos, de con-
tactes incontrolats, no públics, per a
pactar les condicions del conjunt del
professorat. Aquesta d inàmica , de
continuar, pot tindré conseqüències
imprevistes. No es pot jugar amb la
vertebració i els àmbits de negociació
del professoral.

Tots tenim bona part de responsabi-
litat.

Acceso y nuevas especialidades
Se ha publicado el decreto de acceso a la Función Pública
Docente y de adquisición de nuevas especialidades(Real
Decreto de 4-6-93, BOE del 30). Este decreto contiene las
bases a que debe ajustarse, en lo sucesivo, el ingreso a la
Función Pública Docente en todas las Administraciones
Educativas, a medida que se vayan agotando las tres con-
vocatorias previstas en la Disposición Transitòria 5a de la
LOGSE. Las normas aquí contenidas son de caràcter
bàsico, aunque algunas permiten cierta flexibilidad en su
aplicación. Quedan excluidos en esta regulación los pro-
cedimientos de ingreso en el Cuerpo de Catedràticos de
Música y Artés Escénicas y los procediniientos de movili-
dad entre Cuerpos Docentes, estos últimos regulados en el
Real Decreto 575/1991.

PROCEDÍMIENTO DE INGRESO
El sistema de ingreso a la función

Pública Docente serà el de concurso-
Oposición, con una fase de pràcticas
que formarà parte del proceso seleclivo,
de conformidad con lo establecido en la
disposición adicional 9.3, de LOGSE.

Fase de oposición
Cada una de las pruebas de la fase de

Oposición tendra caràcter eliminatorio,
y sera"n las siguientes:

T prueba. Desarrollo por escrito de
dos temas que seran elegidos por el
candidato de entre los extraídos al azar
por el tribunal.

2" prueba. Exposición oral de un
tema elegido por el candidato entre
dos extraídos al azar por el mismo. La
exposición tendra dos parles: la pri-
mera versarà sobre los aspeclos cientí-
ficos o de contenido del tema; en ta
segunda el opositor deberà hacer refe-
rència a la relación del tema con el
currículo establecido por la Adminis-
iración Educativa convocante, así

como sobre los aspectos didàcticos del
mismo.

Las calificaciones de las pruebas se
expresaràn en números de cero a die'z y
serà necesario haber obtenido una pun-
tuación igual o superior a cinco puntos
para poder acceder a la prueba siguiente
o, en el caso de la última prueba, para
proceder a la valoración de la fase de
concurso.

Fase de concurso
Los baremos deberan respetar las

especificaciones siguientes:
Formación acadèmica (expediente,

doctorades, premios extraordinàries,
otras titulaciones u ni versi tari as, titula-
ciones de ensenanzas de régimen espe-
cial y titulo de especialización didàcti-
ca): 3-4 puntos.

Experiència docente prèvia: 3-4 pun-
tos.

Otros (determinades en las convoca-
lorias): 2-4 puntos.

La calificación de la fase de concurso
se aplicarà únicamente a los candidates

que hayan superado la fase de oposi-
ción. En 3a calif icación de la fase de
oposición tendràn igual peso las pun-
tuaciones oblenidas en cada una de las
pruebas que la integren, y la pondera-
ción de la fase de concurso y oposición
para formar la puntuación global serà
de dos tercios para la fase de oposición
y un lercio para la fase de concurso.

Y esto es, en resumen, el sistema de
acceso a la Función Pública con el que
el MEC, en un derroche de " progresis-
mo e imaginación", corona su ambicio-
sa Reforma.

Para el STE-PV, este sistema supone
una vuelta a los principios educatives
mas nefastos, que el propio Ministerio
dice querer desterrar con la LOGSE.
Manlener una selección de profesorado
en la que los componentes fundamenta-
les son el esamen y la memorización no
nos parece presentable.

La experiència docente, adquirida en
el desempeno de un puesto de trabajo al
que se accedió por un concurso publico
de méritos, parece tener un valor secun-
dario para la pròpia Administración que
ccntraló a esle profesorado y que lo ha
mantenido aiïo iràs ano en el.

Desde el STE-PV seguirnos reivindi-
cando el acceso por concurso de méri-
tos corno sistema idóneo de selección
de profesorado, con criterios que,
garantizando los principios de igualdad,
mérito y capacidad, no conviertan a la
ensenanza en un "cajón de sastre" para
solucionar el paro estructural que sufre
este país. El MEC, con este sistema de
acceso, convierte en loteria lo que es un
derecho y fomenta el desprestigio pro-
fesional del docente.

ADQUISICIÓN DE NUEVAS
ESPECIALIDADES.

Cada Administración Educativa
determinarà, mediante las oportunas

convocatorias, las especialidades que
pueden aüquirirse, y en ellas se podrà
determinar el número de profesores que
adquieran nueva especialidad por este
procedimienlo; solo podran concurrir
los tuncionarios dependientes directa-
menle de la Administración convocan-
te.

La prueba consistirà en la exposición
oral de un tenia de la especialidad, ele-
gido por el candidalo de entre cuatro
elegidos al azar.

La exposición tendra dos parles: la
primera versarà sobre los aspectos cien-
tífícos del tema; la segunda, sobre la
relación del tema con el currículo y el
desarrollo de un aspecto didàclico del
mismo aplicado a un determinado nivel
eslablecido por el oposilor. Tras la
exposición, el tribunal podrà realizar un
debale con el candidalo sobre el conte-
nido de su inlervención.

La valoración de la prueba serà de
"Apto" o No Aplo".

La adquisición de la nueva especiali-
dad no supone la pérdida de las anterio-
res. Quienes tengan adquirida mas de
una especialidad podran acceder a pla-
zas correspondientes a cualquiera de
ells a través de concurso de traslados.

Así, de esla forma tan "sencilla y
barata", el MEC podrà tener un profe-
sorado polivalente sobre el papel, listo
para ser "suprimido" y recolocado en
cualquier sitio por cualquier especiali-
dad.

Verdaderamente impresentable.
^Cómo quieren una ensenanza de cali-
dad si no se preocupan de la formación
del profesorado?

Lo lógico, lo necesario para la ense-
nanza, son los cursos de especializa-
ción, y esla especialización por loteria
no darà verdadera formación.

Seguirnos retrocediendo en el espíritu
progresista de la LOGSE.
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El conflicte de les oposicions del 91

La història d'un canvi polític,
o d'una paradoxa jurídica
El procés d'accés a la funció docent del 91 ha estat declarat legal. La legislació bàsica i ordinària -la LOGSE i el Reial
Decret corresponent-, a més de sentències del Tribunal Suprem (TS), així ho estableixen. La Conselleria, fins ara,
havia mantingut una línia política que aquest agost ha modificat unilateralment. Per altra banda, la segona Sentència
del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) s'oposa al Reial Decret i l'Ordre de Convo-
catòria d'Oposicions que el Tribunal Suprem ja ha considerat perfectament legal. L'escenari jurídic encara no s'ha
tancat El polític i sindical ja està ben definit.

La LOGSE contempla en la transitòria cinquena un sistema d'accés a la funció
pública docent, segons el qual transitòriament es valora, preferentment, els serveis
prestats en l'ensenyament públic. Fou un Reial Decret que desplegava la Llei el
que definitivament va concretar un Concurs Oposició en base a un barem com a
via d'accés a la funció docent. L'STE-PV, però, d'acord amb el sentit majoritari
del professorat interí, no va signar aquest pacte. Al Pafs Valencià, l'Ordre de Con-
vocatòria del 91 era una còpia literal del Reial Decret i, per tant, s'ajustava a la
normativa estatal.

El TSJCV va emetre una sentència, tramitada per drets fonamentals, en gener
del 92, on s'invalidava el barem establert. La Conselleria d'Educació, així com el
nostre Servei Jurídic, en nom d'un nombrós grup d'interessats, interposaven el
corresponent Recurs d'Apeí.lació davant el Tribunal Suprem. Encara que no era
el nostre model d'accés, la responsabilitat sindical exigia un esforç jurídic per tal
de defensar un sistema que havia de servir per a transformar el treball precari
(interinitat) en fixe (funcionari de carrera).

LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM

En maig del 93 es fa pública la sentència del recurs d'apel.lació contra la deci-
sió del TSJCV que declarava contrària a dret la convocatòria de les Oposicions del
91, al temps que la substituïa pels seus propis criteris. Amb la sentència del Tribu-
nal Suprem es reconeix que la convocatòria de les Oposicions del 91 no vulnera la
Constitució i que per tant s'ajusta a dret, i reconeix el dret del professorat interí a
accedir a la funció pública docent amb una puntuació addicional en la fase de
mèrits. L'STE-PV va sol·licitar la immediata publicació en el DOGV i en el BOE,
de l'Ordre que anomenava funcionaris de carrera als mestres que havien obtingut
l'accés a la funció docent (DOGV d'l de juliol del 93).

En Secundària, però, continua l'espera per a que es faça pública la sentència del
recurs interposat en el seu moment.

PARADOXA JURÍDICA?

Després de la sentència del Suprem, el TSJCV en va emetre una de nova per la
via ordinària que contradiu expressament la doctrina del TS. Ací comença la
Paradoxa.

Per altra banda, davant un recurs demanant la suspensió cautelar de les Oposi-
cions del 93, presentat per un grup "d'opositors lliures", el TSJCV contesta, en
base a la doctrina del Tribunal Suprem -que per a les oposicions del 91 ignora-,
que no accedeix a la suspensió. Hem de tenir en compte que les Oposicions del 93
estan convocades amb el mateix barem que les del 91. És a dir, un mateix barem
té un distint tractament judicial, segons l'any de convocatòria. Continua la Para-
doxa.

Un dels temes més discutits és si estem davant d'un tema de personal, que faria
irrecurrible la sentència del TSJCV o si, ben diferent, es tracta d'una qüestió de
Llei, un atac al Reial Decret i l'Ordre marc de les oposicions que han de respectar
obligadament totes les convocatòries d'Oposicions arreu l'Estat Espanyol. Es trac-
ta, en realitat, d'un fet substancial amb precedents jurídics suficients per poder
esperar del TS una solució definitiva.

Així ho va entendre la Generalitat Valenciana quan presentà el recurs de casa-
ció, que, finalment, no ha estat admès pel TSJCV. Ara bé, no és ferma la denega-
ció i la Generalitat ha recorregut ert queixa davant el Tribunal Suprem.

Si s'admet el recurs de queixa i el Tribunal Suprem entra en el fons de la qües-
tió (és a dir, que el TSJCV contradiu el Tribunal Suprem), hi ha moltes possibili-
tats que aquell revoque el que diu el TSJCV. Si no s'admet la queixa i no es pot
entrar en casació, aleshores la sentència del TSJCV adquirirà fermesa.

A hores d'ara, en la resta de l'Estat s'han complit les tres convocatòries (91, 92
i 93) i quan algun tribunal territorial ha fallat en contra del barem ha estat el T.
Suprem o l'Audiència Nacional qui ha resolt favorablement la validesa de les con-
vocatòries.

CANVI POLÍTIC EN LA CONSELLERIA?

En juliol, el nou Conseller, Joan Romero, i el Secretari General, Manuel Ortells,
canvien la línia política de la Conselleria i decideixen executar la sentència del
TSJCV en primer lloc i, únicament per la pressió sindical (textual del seu comuni-
cat), la del Tribunal Suprem en segon lloc.

Dos són els arguments que utilitzen. Per una banda, l'econòmic. SÍ executen ja
la sentència s'estalvien possibles reclamacions en concepte d'endarreriments. I
per l'altra, el compliment de la sentència és inexcusable.

Pel que fa al primer element, ^això vol dir que així es garanteix que ningú
demanarà davant els tribunals els endarreriments corresponents? i,Tenen garanties
de que no ho aconseguiran? i,S'ha arribat a cap compromís desconegut?

Del segon element, ja ho hem explicat com a paradoxa jurídica: les dues sentèn-
cies són contradictòries i cal esperar encara la darrera paraula dels tribunals.

Per tant, el canvi polític consisteix en no aplicar la sentència del Tribunal
Suprem i, pel contrari, executar la del TSJCV, sense esperar que el TS es pronun-
cie en el cas de Secundària.

L'ALTERNATIVA SINDICAL DE L'STE-PV

Dos són els eixos fonamentals que configuren la nostra alternativa: per una ban-
da, la via judicial, i per l'altra la polftïco-sindical.

En un Estat de Dret el poder polític està sotmès al Dret. L'Estat de Dret consis-
teix fonamentalment en T'imperi de la Itei" com a expressió de la voluntat general
i això nosaltres no ho qüestionem. La llei ordinària es connexiona i es subordina a
la Llei fonamental (la Constitució) i el control de constitucionalitat de les lleis
asseguran precisament eixa connexió i subordinació.

El principi de legalitat de l'Administració significa que la Llei constitueix el
límit de l'Administració. Hem defensat, per això, l'execució de la sentència del
Tribunal Suprem i el compliment de tota la legislació bàsica i ordinària (LOGSE,
Reial Decret, Ordre de la Conselleria que el desenvolupa...).

L'alternativa sindical passa necessàriament per pressionar a la Conselleria en
tots els foros i àmbits existents per a garantir el treball a tot el professorat afectat i
amb l'objectiu de restituir al País Valencià la legalitat que dóna suport al sistema
d'accés transitori, contemplat en el Reial Decret i avalat per les sentències del Tri-
bunal Suprem.

Oposicions 93
La legalitat que l'oportuna sentència

del Tribunal Suprem conferia a la con-
vocatòria de les oposicions del 91 Í, en
conseqüència, la revocació de la prime-
ra sentència del Tribunal Superior de la
Comunitat Valenciana, que s'hi oposa-
va, van permetre que la Conselleria
d'Educació Í Ciència convocarà amb el
mateix barem les oposicions del 93 per
a l'accés al cos de Mestres. Altrament,
però, per manca del mateix suport
legal, no s'han pogut convocar les opo-
sicions per a l'accés al cos de Secundà-
ria.

L'aparició (que no altra cosa) d'una
"nova" sentència del TSJCV contrària
a la convocatòria del 91 provocà que la
Conselleria d'Educació i Ciència deci-
dirà "congelar" l'execució de la con-
vocatòria del 93.

Mentrestant, no han fallat persones
que han recorregut la convocatòria per
les mateixes raons que es va recórrer la

del 91 Í per la via dels drets fonamen-
tals de les persones (igualet, igualet...).

En el recurs 1.700/93, la part recu-
rrent demana a la Sala del Contenciós-
Administraliu del TSJCV la suspensió
de l'execució de l'Ordre de convocatò-
ria, a la qual cosa la Sala contesta, mit-
jançant Auto de 22 de juliol, que: "...en
la medida en que por la escasa prospe-
rabïlidad que, de aplicarse la doctrina
del Alto Tribunal (Tribunal Suprem),
cabé asignar a las tesis de la deman-
danle se causaria grave daiïo al interès
publico al paralizar injustificadamente
la provisión de plazas, como las convo-
cadas en la Orden impugnada... EL
TRIBUNAL ACUERDA NO DECRE-
TAR la suspensión de la ejecución de
la Orden recurrida".

En resum: el mateix tribunal que
pretén l'anul·lació definitiva de la con-
vocatòria del 91 i subslitmr-hi peLs seus
propis criteris, està considerant les

raons del Tribunal Suprem Í el mal
social que causaria per a no decretar la
suspensió de la del 93, QUE ÉS
IDÈNTICA a la del 91!

No cal qualificar aquesta aparent
paradoxa. Es possible que un recurs
que s'interposa per la via dels drets de
les persones no acabe per prosperar,
però ^i si es tramita per la via ordinà-
ria?

iE\ TSJCV diria el mateix? ,j,Com es
podria jutjar el mateix fet amb dos
resultats diferents?

Els serveis jurídics de Í'STE-PV han
actuat com a coadjuvants de la Conse-
lleria en defensa de la legal i ta t de
l'Ordre de convocatòria de les oposi-
cions del 93, tal i com han fel des deí
91, perquè no es pot acceptar una para-
doxa quan no és altra cosa que una
contradicció.

El professorat interessat ens té a ia
seua disposició.

£M6s plantillal
Mucha gente de buena voluntad piei

que la Conselleria ha tenido un gesto inc
mentando el número de plazas para c
cabida a las dos listas. Sin embargo,
mentirà. El gran problema es que ese inc
mento no se ha producido, ni se produci
Simplemente se ha optado por sustituír
profesorado por otro.

La inversión, pues = 0.
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EL ACCESO DE LA DISCÒRDIA
Gran parte de lo que escribimos aquí fue ya publicado en elAH-i-Oli 75, correspondiente a octubre del 91. Sin embar-
go, y a raíz del conflicto de este inicio de curso, parece conveniente reproducir los arguraentos aïlí reflejados. Después
de dos anos, guarda toda la actualidad.

No hay duda de que el Concursó-Oposición que da acceso a la función
pública doeente fue una noticia bàsica en aquel veranoílel 91 y en esle del 93.
Las cartas al director se acumularem y el paso del tiempo ha dejado una estela
de actuaciones judiciales de lo mas variado. Desde aquí quisiéramos dar otra
visión de un tema lleno de matices, interescs iegítimos y razones contradiclo-
rias que asisten a unos y otros.

El fondo del tema es la insuficiència de puestos de trabajo para tanta canüdad
de maeslros y maestras, personas con la licenciaíura en una mano y el carnet de
paro en la otra. Por mi les se cuentan !os que salen cada aiïo de las Universida-
des espanolas. El trabajo es escaso, la in vestí gación no existe y casi todos con-
templan como única salida la ensenanza. Al liempo, los puestos de trabajo cre~
cen a un ritmo mas lento. El sistema, basado en un funcionariado casi inamovi-
ble y un coíectivo de profesorado interino que tapa casi todo los agujeros, pro-
voca la situación actual. Es este coíectivo el que ha cubierto nuestras bajas,
nuestras licencias y permisos, nuestras excedencias durante anos. Se les culpa
de haber obtenido plaza en condiciones muy ventajosas, però se olvida que una
gran parte, después de muchos anos de itinerancia, no la ha obtenido.

Se olvida que también estuvíeron en el paro durante anos, que superaran un
baremo que fue publico, no cuestionado por nadie, y en el que se valoraba
factores tan variades como haber aprobado algun examen de oposiciones
pasadas, la experiència en la ensenanza, el tiempo de paro, los cursos de per-
feccionamiento y otras titulaciones. Trabajaron en condiciones desfavorables
durante anos, sin lugar de residència fijo, con una inestabilidad familiar y
social permanente, sin apenas rentabilidad econòmica, y con la única esperan-
za de consolidar la plaza que ocupaban en el f u turó. Eran buenos para el siste-
ma educativo. Con frecuencia han recogido las plazas y los horarios de los
que huía el "otro" profesorado.

La precària estabilidad que un sector de este profesorado tiene fue conquis-
tada en múltiples movilizaciones, con también múltiples descuentos por huel-
gas (alrededor de 350.000 pesetas le ha costado a gran parte del coíectivo su
lucha por una batalla tan digna como convertir el puesto de trabajo eventual
en fijo). Nadie les regalo nada.

La calidad de la ensenanza no queda garantizada por ningún tipo de oposición,
como esta tampoco demuestra la preparación didactico-pedagógica de las perso-
nas por la obtención de una determinada nota. Nunca el sistema de oposiciones
conoció tantos dieces, tantas situaciones sospechosas, como tribunales de una
misma especialidad en los que abundaban altísimas notas, frente a otros donde,
por lo visto, abundaba la ineptitud, a tenor de las bajísimas notas. ;Y todo ello
dependiendo de la letra por la cual comenzaban los apellidos para ser asignado a
un tribunal! La calidad de la ensenanza, esa que tanto se utiliza a conveniència,
tampoco se degrada por la confirmación de interinos e interinas en su puesto de
trabajo, el mismo que ocupan desde hace anos. SÍ se ha de evaluar su trabajo,
que se haga, però al mismo nivel que a los demàs. También el trabajo del funcio-
nariado puede y debe ser evaluado; seria injusto tratar con raseros diferentes a
trabajadores y trabajadoras por formar parte del funcionariado o no.

PROFESORADO EN PARO

Por otra parte, las trabajadoras y trabajadores parados tienen derecho a que-
jarse. Muchos de ellos no llegaron a tiempo de en traí- en bolsas de trabajo, y tie-
nen pocas opciones para superar el concurso-oposición, a muchos les resulta
imposible. Han tenido mou vos para sentirse enganados. Se les dijo que había
muchas plazas, però no podfan ocuparlas. Es lògica su decepción y casi deses-
peración.

Sin animo de polemizar, hay que buscar el origen de esle problema. La
Administración y los sindicatos CC OO y ANPE firmaren un acuerdo que
contemplaba una enorme incorrección. Quisieron contentar a todos. Se anun-
ciaba, a bombo y platillo, una amplia oferta de empleo publico que no existia,
puesto que se ofertaban plazas ya ocupadas durante anos por profesorado
interino; no eran de nueva creación. Imaginemos el conflicte que se hubiera
producido si hoy tuviéramos 50.000 profesores y profesoras en la calle, o si
en cualquier otro sector -metal, mineria...- se despidiese sin motivo a miles de
trabajadores "eventuales durante anos" para contratar como fijos a otros. Era
una promesa rentable: el Gobierno la vendía antes de las Elecciones Autonó-
micas y CC OO como fruto de la PSP. El otro sindicato, ANPE, con su Secre-
tario General a la cabeza, que fue firmando todo lo que el Ministerio de Edu-
cación le echó en la Mesa de negociación, hizo lo que ha hecho en otros
muchos temas, pasar inadvertido, y en un completo ejercicio de camuflaje
pretendía estar "repicando y en la procesión". Por un lado firmaba, y quedaba
como sindicato negociador con el MEC, y por otro se desvinculaba del acuer-
do é incluso daba su apoyo a los llamados "opositores libres", ocultando su
responsabilidad. De paso, las academias privadas hacían su negocio, vendien-
do temarios sin contar toda la verdad. Solo así se explica que los colectivos de
parados y paradas no se indignaran en febrero, fecha del acuerdo, y esperaran
a que todo estuviera consumado.

Mientras, los colectivos de profesorado interino de todo el Estado se orga-
nizaban y la Confederación de STEs, así como FETE-UGT, CSIF o la CGT,
entre otros, les daban soporte. Sabíamos que este sistema no satisfaria a casi
nadie; este coíectivo lo rechazó siempre en las Asambleas porque no resolvía
su estabilidad y le enfrentaba con otros companeros y companeras que tam-
bién tenían derecho a trabajar. La alternativa de las Asambleas, STEs, CGT y
UGT, era un compromiso de estabilidad para todo el profesorado interino
como punto de partida, el acceso diferenciado por concurso de méritos para
este profesorado, la oferta de cursos de especialización acordes con la LOG-
SE y una Oferta de Empleo Publico para parados y paradas que contemplarà
la realidad. El contenido de las sentencias del Tribunal Supremo sobre las
oposiciones de Andalucía demuestra que legalmente era posible, però se elí-
gió un mal camino.

En esta lucha por ampliar las plantillas, lo dijimos y lo hemos demostrado,
hemos estado en primera fila. Però nada, ni nadie, nos ha hecho olvidar que,
como Sindicato, estamos obligades a exigir la estabilidad de todo el que, en
igualdad de condiciones, acceda a un puesto de trabajo en precario.

LA CONDICIÒN
"INTERINA"

Es posible que una parte del profesorado, y de la sociedad, desconozca
què es el profesorado interino. Como ha llegado a esta condiciòn. Vamos a
intentar explieario.

Profesorado interino ha habido siempre. Una grandísima parte del profe-
sorado funcionario lo sabé por pròpia experiència. El propio Estatuto del
Magisterio (ari. 81) lo regula. En las Ensenanzas Medias y la Universidad,
con la denominación tardía y mas pomposa de PNNs, han llegado, con fre-
cuencia, a suponer hasta mas del 90% del profesorado.

Durante anos las Ofertas Públicas de Empleo han sido riclículas, casi
inexistentes, al tiempo que las necesidacles de escolarizaciòn aumentaban
y era necesario atcndcrlas. De esta forma, históricamenle, se han gcncrado
grandes bolsas de profesorado interino que ha venido lapando los agujeros
que esa política de convocar menes plazas de las que se necesilaban gene-
raba. Por poner un ejemplo, la última gran bolsa, la del actual profesorado
interino, la han compueslo alrededor de 50.000 personas, que han deambu-
lado lapando las deficiencias del sistema eüucativo por toda la geografia.
En ocasiones hasta 12 localidades distintas en un mismo curso.

Esta situación ha generado nnmerosos conflictos, largas huclgas en don-
de este profesorado luchaba por ía estabilidad, por cl acceso a la propiedad
de la plaza. Así, el sistema educativo ha conocido infinidad de sistemas
transitòries de acceso que se creaban para dar salida a estàs bolsas.

El objetivo siempre ha sido el mismo: convertí r un puesto de trabajo
eventual en lïjo.

. H' r ' / : ,v,i ' - f%n4%EE C4%lft o,/;-,- ' " • • ' ;.AfYINEMA EN1 RE EL PROrESORADU*

Una parte del profesorado funcio-
nario recela del interino en su lucha
por la estabilidad y el acceso. Es
como si hubíese dos clases de profe-
sorado. Aquet que ha obtenido la
plaza gracias a su "sòlida forma-
ción", y aquel que la ha obtenido
"regalada por ser interino". EI pri-
mera "sabé de què va y es buen pro-
fesional". El segundo "es la causa de
tanto fracaso escolar".

Nada niàs lejos de la realidad.
No dudamos que una parte de este

profesorado sostiene tal tesis de bue-
na fe. Aunque no lo compartamos,
lo entendemos. Esa es su experièn-
cia. Però otra parte del profesorado
clebe estar aquejada de amnèsia .
Como el buen converso, reniega de
su propio origen.

Algun dia tendremos que hacer, y
lo hiiremos, un completo estudio de
la forma en que ha accedido la gran
niayoría del profesorado a la condi-
f ión funcionarial. Què sislemas de
ingreso ha superado (reslringidas,
rc^ervas de plaza, concurso de méri-
f f i s . . . ) . Emonces es posible que nos

llevemos grandes sorpresas. Tanto
por lo cuantitativo de la cifra como
por lo cualitativo de la representa-
ción. Es posible que descubramos
desde notables Ministros (Rubalca-
ba, sin ir mas lejos) de todos los
gobiernos, respelables Consellers y
Secretarios Generales de Conselle-
rias, solemnes diputades y diputa-
das, sesudos y prestigiosos Catedra-
ticos de Universidad, y de Instituto
por supuesto, y, sorpresa por sorpre-
sa, hasta flamantes y admirades
miembros de los Tribunales de Justí-
cia. Todo ello acompanado con
miles y miles de maestros y maes-
tras, ücenciados y licenciadas que
desde el anonimalo es posible que
recuerden algo de aquelles tiempos.
Incluso , también, es posible que
recuerden aquellas oposiciones regu-
ladas por el Eslaluto del Magisterio
(art. 30), tantos y tantos anos vigen-
te, en las que sobre un tnaximo de
18 puntes en cada una de las pruebas
había que obtener un mínimo de c)
en Ea-primera, 4'5 en la segunda, y
hasta un mísero 3 en la tercera. ;Y

todo sin necesidad de ser profesora-
do interino! Y ademàs sin que nadie
cuestionase la justícia del ingreso.

iQué ha ocurrido entonces?
iCómo es posible la amnèsia?

Sin duda, ninguna de las situacio-
nes es idèntica a la anterior. Ello es
posible que provoque que una parte
del profesorado se sintiese legitima-
da para acceder a la condiciòn fun-
cionarial y que no se analicen otras
situaciones desde la misma òptica.
También es posible que la fuerte
competència que provocan tantas
personas liluladas para tan peco tra-
bajo ofertado d i l u y a el problema.
Però en el fondo, y en la forma, esta-
mos delante de la misma lucha de
siempre: la de convertir los puestos
de trabajo eventuales en fijos.

i,Lo ha olvidado esa parte del pro-
fesorado? ï,Es que anles, que éramos.
nosolros los que luchàbamos, lo
entcndíamos y ahora, que ya somos
funcionaries, pensamos que no es lo
mismo? Por nueslra parte cjueremos
pensar que no es eso. ^O sí?
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Personal Laboral

Un nuevo curso escolar ha comen-
zado. Però para el Personal Laboral y
de Admin i s t r ac ión y Servicios la
situación no ha cambiado. A pesar de
los nuevos aires que hay en la Conse-
lleria d'Educació y de las declaracio-
nes tr iunfalistas de algunos sindicatos,
seguimos tcniendo los mismos problc-
mas de siempre.

Es necesario y urgente que la Con-
selleria d'Educació convoque la Mesa
de Personal Laboral, para que se pue-
da iratar y solucionar la problemàtica
de este personal.

Las reivindicaciones fundamenlaies
en las que nos hemos de centrar a lo
largo de los próximos meses han de
ser: el catalogo de puestos de trabajo
y las plantillas, la rüncionarización, la
clarif icación de funciones, la adscrip-
ción a la Conselleria d'Educació, y
ver què pasa con el II Convenio de
Personal Laboral de la Genera l i l a l
Valenciana.

El curso pasado asislimos a un pro-
ceso de amorlizaciones de numerosos
pueslos de trabajo del Personal Labo-
ral y PAS, los sueldos apenas crccie-
ron, se firmo un acuerdo para la dis-

tribueión del fondo del l '8% de la
masa salarial, que abn'a aíin mas el
abanico salarial. Para que no vuelvan
a suceder estos hechos se ha de cons-
tituir con urgència la Mesa del Perso-
nal Labora] y se ha de consultar a los
Comilés de Empresa, pràctica que
cada vez ntiliza menos la Administra-
ción y también, por què no decirlo,
algunos sindicatos.

No nos hemos inventado nada nue-
vo, seguimos con los viejos proble-
mas de siempre. Però a lo viejo hay
que anadir la negociación del llamado
"pacto social". Se nos anuncian medi-
das que pueden hacer retroceder las
conquistas alcanzadas por los trabaja-
dores. Medidas que nos afectaran de
m u y d ive rsa f o r m a : pensiones,
cleseinpleo, e s l a b i l i c l a c l , mov i l i dac l
geogràfica y funcional , privatizacio-
nes, elc. La negociación nos afecla
muy direclamenle y por eso se ha de
contar con nosotros, y no únicamenle
al f ina l dei proceso. Es necesaria la
participación directa de los trabajado-
res desde los cenlros de irabajo y des-
de los Comilés de Empresa y Juntas
de Personal.

Carta oberta d'una
aturada de centres en crisi

Companys i companyes de la Pri-
vada:

Sóc una companya vostra aturada
de la Borsa de Centres en Crisi i vol-
guera resumir-vos quina és la nostra
siluació i perspectives.

Duran t 2 anys (els companys Í
companyes del 91 ja no cobren de
l'INEM) hem esperat una solució a la
nostra siluació des d'uns Acords que
quan es varen signar ja veiem que
serien incomplits per les Patronals,
com així ha sigut. Cap treballador o
treballadora de la Borsa de Centres
en Crisi ha esta recol.local en vacants
als Centres de Concertada.

Després de presentar currículums
i de suportar entrevistes, tot ha estat
una farsa amparada per l'article 60
de la LODE, que és utilitzat com a
barrera contra la nostra recol.loca-
ció.

Per altra part, les places de profes-
sor/a de suport estaran, amb la
recol.locació dels afectats del 93,
pràcticament esgotades.

Quani a la via de la indemnilzació,
no cal ni parlar d'ella, ja que l 'únic
que contempla es el mínim atorgat
per la llei, i això no dóna per a res. I,
a més, no sabem com pot quedar amb
les noves mesures que el Govern pre-
tén ficar a l'INEM.

Davant aquesta siluació í com a
perspectiva, una vegada denunciats
els Acords, cal posar-se a treballar de
ple i amb força per aconseguir uns
altres Acords que donen una eixida al
Sector.

Només tols junts i plegats, vosal-
tres des de les escoles i nosaltres des
de l'atur, analitzant i buscant eixides
organitzades de lluita, podrem Irobar
solució a aquest problema.

Cal que ho parleu amb els com-
panys i companyes, en els claustres,
en el pati, en el sindicat Í en l'assem-
blea. El nostre treball està en joc, i a
lots ens afecta, ja que demà, amb
molta probabilitat, aquesta situació
pot ser la teua.

MAÏCA BERNARDINO

Els convenis i la situació
legal del sector

Després de les últimes signatures de
Convenis, Acords Laborals, Revisions
salarials i altres històries que es varen
produir a Madrid al llarg del curs pas-
sat, cal recapitular i veure com ha
quedat legalment el nostre Sector i
quines perspectives hi ha respecte de
la negociació col·lectiva de l 'any que
ve. Un any que es presenta trascen-
denUil per a l'ensenyament privat tot i
que f i n a l i t z a la v igència de tots els
Convenis del Sector.

Ei primer que cal aclarir és que,
després d'haver estat publicat al BOE
del 3-9-93 l'Acord Laboral (signat per
la CECE amb Lots els Sindicats menys
FSIE) com d'eficàcia general, l 'únic
conveni d'aplicació al Sector (excep-
tuats els Centres d'ACADE, Escoles
In fan t i l s Í Educació Especial, que
tenen.el seu propi Conveni) és encara
el VIÏI Conveni, amb la revisió sala-
rial pactada en l'Acord Laboral publi-
cat el 3-9-93 (veure All-i-OIi extra de
Privada).

Pel que fa al Conveni signat per EG i
que per sentència de l 'Aud iènc ia
Nacional se'l va coní'erir eficàcia limi-
tada, a hores d'ara, fins que no esliga
publicat al BOE (en la secció d'Anun-
cis), no es d'aplicació en cap Centre. És
important aclarir açò, ja que molts Cen-
tres d'EG estan intentant aplicar par-
cialment aquest Conveni, només el
còmput anual d'hores complementàries
i altres aspectes restrictius, però no la
resta d'aspectes que milloren l'articulat
dei Conveni General.

Una vegada aclarida qu ina és la

situació de l ' à m b i t d 'aplicació del
Conveni General cal plantejar-se què
passarà l ' any que ve quan tots els
Convenis del Sector es tinguen que
negociar.

Per una part, a Madrid, alguns Sin-
dicats estan reunint-se amb algunes
Patronals per tal de sondejar les possi-
bilitats d'establir un Conveni Marc
per a tot l'Ensenyament Privat. Res-
pecte d'aquesta possibilitat, que sem-
pre ha estat el nostre plantejament de
negociació col·lectiva, pensem que cal
aclarir moltes coses abans de prendre
una decisió al respecte. Per exemple,
cal aclarir punts com aquests:

• Serà un intentde CC OO i UGT
per tal de pujar el llistó de la represen-
tat! vi lat i excloure alguns Sindicals de
la negociació col·lectiva?

• Com es desenvoluparà eixe Con-
veni, £ territorial ment o per subsec-
tors a nivell estatal? Si és per subsec-
lors a n ive l l estatal, ^per a què el
volem?, i si és territorialment, ^seran
Convenis plens o només annexos del
Conveni Marc?, ^qui negociaria en
les CA, tols els Sindicats representa-
tius en eixa CA o només els signants
a Madrid?

• <,Com es posaran d'Acord 5 o 6
Patronals si en dos que tenim en el
Conveni General no s'aclareixen?

• <<,Es pensa fer parlíceps al conjunt
dels treballadors i treballadores en
esta redefinició del marc laboral o
serà com fins ara una negociació de
les cúpules d'aquests Sindicats?

Com podeu veure, les coses no

estan gens clares, i molt menys quan
sabem que més d'una Patronal no està
per la feina.

Des de la nostra perspectiva, i cone-
guem el pati, pensem que això del
Conveni Marc ha estat una cortina de
fum que alguns Sindicals han llançat
per tal d'amagar la incoherència que
significa haver signat amb les dues
Patronals (CECE i EG) per separat,
considerant 'a les dos amb més del
60% de representat)vitaí (xe, qu ins
matemàtics!), situació aquesta que va
situar al sector a la vora del trenca-
ment del conveni, perill que encara
patirem en la negociació de l 'any que
ve.

En la negociació de l'any que ve,
potser, tot continuarà igual de compli-
cat, si més no, que fins ara: passaran
els pr imers mesos de l 'any amb el
dubte de Conveni Marc sí o Conveni
Marc no. Si és que no -quasi segur- es
negociarà per separat ets Convenis
d'ACADE, d 'Educac ió Especial i
d'Escoles Infantils. Quant al Conveni
General, la situació serà molt més
complicada que enguany, tot i que els
problemes de representat! vi lat d'amb-
dues Patronals continuen, però encara
més enconals.

Front a aquesta situació l ' ún i ca
eixida amb un mínim de garanties es
la Negociació Autonòmica. Sabem de
les dificultats que cal superar, entre
altres l'interès d'alguns Sindicats en
manten i r el marc estalal, però tots
junts, amb el suport dels treballadors i
treballadores, ho aconseguirem.

CENTRES EN CRISI
L'últim Acord de Centres en Crisi

estava vigenl fins el 27 de setembre
passat; l'STE-PV el va denunciar, en
temps i forma, el 4 de maig, amb el
temps suficient com per a negociar-ne
un nou i que estiguera vigenl a l'inici
de l 'aclual curs.

Doncs bé, açò, fins ara, no ha estat
possible al PV, mentres que en altres
llocs de l'Eslal (Territori MEC, Anda-
lusia..) s 'han negociat i signal nous
Acords als darrers mesos. Cal analitzar
què passa per a que s'haja donat aquesl
ajornament

El primer que cal assenyalar és la
passivitat sindical que hi ha en ei nos-
tre Sector des de l 'ú l t ima gran movi-
lització (setembre del 91) i especial-
ment respecte del lema d'aquest pro-
blema. Així dels 5 Sindicats signants
de l ' ú l t i m Acord tan sols dos (STE-
PV i FSIE) l'hem denunciat í demanat
l ' i n i c i de les negociacions, donanl
compliment a l'article 12 dels Acords.
Açò vol dir que no hi ha majoria sin-
dical (cal 3 Sindicats per alcançar el
60%) i que, per tant, no es puga ini-
ciar la negociació amb els sis mesos
de lemps que preveia l'Acord. Caldria
preguntar-se per què no l'han denun-
cia t la resta de S ind ica t s , quan
l'Acord del 91 eslà literalment esgotat
i bona prova del que diguem és que hi
ha més de 80 companys i companyes
pendents de recol.locació (algunes des
de l'any 91).

AI no existir majoria sindical en la
denúncia, ha tingut que ser la Conselle-
ria d'Educació la que ha pres la inicia-
tiva, a instàncies dels Sindicats que

l'havíem denunciat, i iniciar una nova
negociació en la reunió que tinguérem
a mitat del passal mes de ju l io l . En
eixa reunió, després d'escoltar el posi-'
cionamenl de totes les Organilzacions
(els Sindicals que no l'han denuncial es
manlingueren en la seua posició, a
l'igual que les Paironals), la Conselle-
ria d'Educació va assumir el compro-
mís de fer-nos arribar un primer docu-
menl de Ireball en la darrera setmana
d'agost per a convocar-nos a principi
de setembre i paral.lelamenl fer l'acle
públic de recol.locació dels afeclats
d'enguany en les poques places que
queden- de professor/a de suport
(menys de 20).

A hores d'ara, quan escrivim aquesl
article, ja ben entral el mes d'octubre,
ni ens han fet arribar el document de
treball ni ens han convocat a reunió
alguna. Per dos vegades hem demanat
la convocatòria de la reunió.

No podem esperar més -hi ha com-
panys i companyes que ja no cobren de
l'TNEM-, cal organilzar mesures de
pressió, mesures que per allra part son
demanades pel col.lectiu d'afectats. En
les diverses reunions que els Sindicats
hem tingut al llarg de setembre, l'STE-
PV ha proposat mobilitzar el col.lectiu,
donanl suporl a les seues propostes.

En segon lloc, cal veure per què
l'incompliment dels compromisos per
part de la Conselleria, i més quan va
ser ella qui prengué la iniciativa d'ini-
ciar la negociació d'un nou Acord.
Pensem que no tenen les coses massa
clares per afrontar una negociació com
aquesta.

D'una part estem els Sindicals, i
especialment l 'STE-PV, d e n u n c i a n t
l ' incompliment de les Patronals, que es
dediquen a "boicotejar" l ' ún ica eixida
possible a la reconversió que estem
palini (la recol.locació en vacants), Í
per allra les Palronals, fent bandera de
l'article 60 de la LODE (jquién te ha
visió y quién le ve!) i del dret que
suposadament li dóna al Consell Esco-
lar de Centre per a contractar el profes-
sorat.

Però, a més a més, està. l'aplicació
de la LOGSE, que estableix que a juny
del 95 (menys de dos anys^els con-
certs educatius s'adaptaran automàtica-
ment a l'Educació Primària i s'iniciarà
la Segcundària obligatòria, i creiem
que no lenen clar ni el seu finançament
ni corn hauran d'articular-lo. I, és clar,
seria una bogeria negociar un nou
Acord que no contemplarà aquesta
siluació.

Ho hem dit molles vegades, el nou
Acord ha d'estar emmarcat per l 'apli-
cació de la LOGSE i contemplar, en
la planificació escaient, l 'ampliació
de plantilles, la formació del profes-
sorat, la reducció de jornada en mit-
ges i a càrrecs unipersonals, etc. Per
tal d'evilar l'incompliment actual per
part de les empreses que no contrac-
ten a la gent de la Borsa de Cenlres
en Crisi, caldrà que, després de nego-
ciat i signat entre les Patronals, la
Conselleria i els Sindicats, siga ratifi-
cat individualment per cadascuna de
les empreses, i aquella que no ho faça
que no es beneficie de tol allò que
l'Acord arreplegue.
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Quina inspecció educativa volem?
Recentment, al si del Consell Escolar Valencià, s'ha
desenvolupat un seriós debat al voltant de la Inspecció
Educativa, amb ocasió de la presentació per part de
l'Administració d'un projecte de Decret que modifica el
fins ara vigent 180/1992 pel qual es regula l'organització i
les funcions de la inspecció educativa i se n'estableix el
sistema d'accés i permanència en l'exercici.

Aquesta modificació abasta lan sols
a l'article novè, que fa referència a l's-
tatus funcionarial dels inspectors. En
aquest sentit el decret n 'establia el
següent:

"El nombre d'inspectors de cada
unitat territorial serà determinat per
ordre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència,

Els llocs de treball de la inspecció
educativa s'inclouran en la llista de
llocs de treball del sector d'adminis-
tració especial docent de conformitat
amb el que disposa la Llei de la Funció
Pública Valenciana i les normes que la
desenrotllen."

Per altra banda la modificació que
l 'Administració proposa i que substi-
tueix l'anterior redacció era d'aquest
caire:

"2. Els llocs de treball de la inspec-
ció educativa s'inclouran en la relació
de llocs de treball de la Conselleria
d'Educació i Ciència, en la forma i
amb e/s requisits eslablerts en els arti-
cles 2 i 3 del Decret 245/1991, de 23
de desembre,tdel Govern Valencià,
sobre relacions de llocs de treball. El
nombre dels susdits llocs, en cada uni-
tat d'inspecció educativa, serà el que
esftxe en la corresponent relació.

3. Als llocs de treball de la inspecció
educativa i als seus titulars els serà
d'aplicació allò disposat en el Decret
70/1989, de 15 de maig, del Govern
Valencià, sobre regulació del personal
docent en llocs d'administració educa-
tiva, tret d'allò especialment regulat en
el present decret.

4. La gestió i resolució dels procedi-
ments i actes relatius a l'accés a la fun-
ció inspectora educativa, provisió de
llocs i, en general, de tots aque l l s
assumptes que es referesquen a dita
funció inspectora, correspon als òrgans
de la Conselleria d'Educació i Ciència
que es determinen en el present
decret."

Aquestes llargues citacions legals
són d'interès per entendre els termes
exactes del debat a què es van sotmetre
els membres del Consell Escolar que hi
participaren: la inspecció educativa,
per imperatiu de la Llet de Mesures per
a la Reforma de la Funció Pública, es
realitza per funcionaris amb titulació
de Doctor, Llicenciat, Arquitecte o

Enginyer, per tanyents als Cossos í
Escales en què s ' o rdena la f u n c i ó
pública docent. Ara bé, sobre aquesta
base, per ara inamovible, el que es dis-
cutia en termes reals era si la inspecció
ha de seguir essent considerada com
una' projecció de la pròpia func ió
docent a la qual pertanyen com a fun-
cionaris els seus titulars, i per ta ni el
seu status funcionarial lia d'estar, en tot
cas, adscrit al-sector d 'administració
especial docent per les especials carac-
terístiques de les seues tasques, o bé,
segons la modificació que volia intro-
duir-se, els correspon més aviat una
adscripció a llocs de treball catalogats
en la relació de llocs de treball "d'admi-
nistració educativa, és a dir, de funció
pública no docent encara que ocupats
per funcionaris de procedència docent.

En la discussió es barreja, a més a
més, una reivindicació fortament senti-
da pels titulars de la funció inspectora
en relació a la inseguretat que pateixen
en la catalogació dels seus llocs de tre-
ball i en els criteris re t r tbut ius a què
són sotmesos, donat el fet que l 'Admi-
nistració, en la pràctica, no els conside-
ra ni funcionaris docents ni membres
de l ' A d m i n i s t r a c i ó educat iva no
docent, atesa l'ambigüitat amb què són
tractats per la pròpia legislació. Tot açò
sembla que ha orientat els membres de
la inspecció cap a una solució que, al
nostre parer, els a l lunya de la funció
docent a la qual pertanyen per l'índole
de la naturalesa de les seues tasques:
ser adscrits al catàleg de llocs de treball
de l 'Administració educativa, amb la
qual cosa abandonarien, mentre esti-
gueren en la inspecció, el caràcter de
docents d'origen.

Des del nostre pun t de visla, els
representants de l'STE en et Consell
Escolar Valencià, la'solució a les rei-
vindicacions dels inspectors passa per
una efectiva catalogació dels seus llocs
de treball com a docents i per una con-
sideració retributiva coherent amb
aquesta consideració, tot assumint les
vicissituds de la resta de funcionaris
docents (complements específics,
sexennis, etc.), cosa que sembla que
bona part de la resta de sindicats no vol
assumir. En tot cas, aquesta solució
amb lots els matisos que es vulga intro-
duir, ha de ser tractada i negociada en

Jornada sobre la
inspecció educativa

El Ve Congrés de l'STE-PV va tractar el tema de la Inspecció i va acor-
dar l'organització d'una Jornada de Debat en la qual s'havia de definir la
nostra postura sindical.

Les conclusions d'aquesta Jornada van ser analitzades pel Consell Nacio-
nal de i'STE-PV i seran publicades en el proper número de l'ALL-I-OLI.

A partir de considerar vàlida la funció inspectora, es va entrar a fer-ne
concrecacions, que es podrien resumir en: control, en base als dictàmens
dels òrgans de participació social; informació i assessorament; avaluació;
mediació i dinamització.

Quant l'accés a la funció inspectora, es va considerar com a no necessària
la possessió de titulació superior.

Així mateix, es va considerar convenient que la permanència no tingués
un caràcter def ini t iu en el temps.

Per últim, es va tractar la necessària catalogació dels llocs de treball, per
a organitzar els efectius suficients que garantesquen la realització de la fun-
ció inspectora.

l ' a d i e n t Mesa sindical del sector
docent, i no en la Mesa de la funció
pública, on els correspondria si són
considerats titulars de llocs de treball
no docents.

Allò, doncs, que es debatia era la
pròpia naturalesa de la funció inspecto-
ra: funció docent o funció administrati-
va i de gestió. La Llei Orgànica
d'Ordenació General del Sistema Edu-
catiu, en el seu article 61, determina les
funcions de la nova inspecció:

"a) Col.laborar en la millora de la
pràctica docent i del funcionament dels
centres i en els processos de renovació
educativa.

b) Participar en l'avaluació del sis-
lema educatiu.

c) Vetlar pel compliment de les lleis,
reglaments i d'altres disposicions
generals en l'àmbit del. sistema educa-
tiu.

d) Assessorar i informar als distints
sectors de la comunitat educativa en
l'exercici dels seus drets i en el compli-
ment de les seues obligacions.

Per a l'exercici d'aquestes funcions
la inspecció educativa tindrà accés als
centres docents, públics i privats, així
com als serveis i instal.acions en què
es desenvolupen activitats promogudes
o autoritzades per les Administracions
educatives."

Segons la naturalesa d'aquestes fun-
cions, ens resulta difícil d'entendre les
argumentacions que s'esgrimeixen per
a justificar l'adscripció de la funció
inspectora a catàlegs de llocs de treball
no docent. No és admissible, per exem-
ple, que es diga que els inspectors no
ut i l i tzen pissarres ni imparteixen
docència directa a alumnes, 'per la qual
cosa la seua tasca no és docent, com
tampoc no ho és la tasca d'un bidell.
Aquesta argumentació tendeix a reduir
les tasques docents a un àmbit físic
absolutament restrictiu i no té en comp-
te la complexitat de la funció docent en
la qual indubtablement intervenen els
inspectors segons les funcions que els
corresponen. Per a nosal t res totes
aquestes tasques descrites en la llei i
després arreplegades en el Decret que
es pretén modificar mantenen una base
.docent indiscutible perquè impl iquen
efectivament tota una sèrie d'interven-
cions en la pròpia pràctica que pro-
dueix els processos d'ensenyament-
aprenenlalge, anàlogues en bona mesu-
ra a les efectuades per altres equips,
com són les tasques de tutoria, orienta-
ció pedagògica, etc.; aquestes interven-
cions, com sabem, van des de visites a
l 'aula on es realitza Í avalua la pràctica
docent fins a les múltiples reunions
amb equips docents, claustres, pares i

mares, alumnes, etc. on poden analit-
zar-se els resultats d'aqueixa pràctica i
els mitjans que la determinen. És ben
cert que les tasques de la inspecció
contenen aspectes purament d'adminis-
tració i gestió del servei que presten,
però aquests aspectes han de ser consi-
derats com a secundaris i subordinats
als principals, que són els específica-
ment docents. Per altra part, l'exigència
mateixa de pertànyer a Cossos o Esca-
les docents avala i reconeix el caràcter
docent que ha de presidir la funció ins-
pectora. Suposaria una estrident contra-
dicció que es reconeguera tal condició i
al mateix temps s'assignarà als inspec-
tors uns llocs de treball d'administració
educativa perquè no han estat catalo-
gats com cal dins de la funció docent.

Creiem, amb tot, que en el fons és
aquesta la posició de part, almenys,
dels nous inspectors que en bona mesu-
ra s'han presentat a la inspecció no pre-
cisament per desenrotllar tasques pre-
dominantment burocràtiques o de ges-
tió sinó més bé per ser útils des de la
seua posició especial en els processos
educatius, de tal manera que, tal com
ha estat analitzat en unes recents jorna-
des sobre Inspecció educativa organit-
zades per i'STE, puga sense reticències
ser considerada com una peça fona-
menta] del sistema educatiu, culmina-
ció, potser, en la síntesi d'avaluació
interna del sistema.

A més a més, en l 'exposició de
motius del Decret que pretén modificar
el status funcionaria] de la Inspecció,
es manifesta amb total claredat amb
quins hams tracta l'Administració de
guanyar :se l ' adhes ió dels membres
dels actuals serveis d'inspecció: amb el
miratge de l'homologació retr ibutiva.
Com que no són, suposadament, llocs
de treball docents els que ocupen, cal,
naturalment, que "el procediment i
règim de classificació i determinació
de retribucions dels llocs de treball
de la inspecció educativa degà liomo-
logar-se al d'altres llocs no docents

de la pròpia Administració educa-
tiva, sense perjudici del règim especial
d'accés a la funció inspectora i de pro-
visió dels seus llocs de treball." ^,No
havia acabat el procés d'homologació?
La citació parla per si mateixa.

La nostra ferma determinació en el
sentit de mantenir la inspecció com a
part integrant de la funció docent, amb
el corresponent status funcionarial ,
deriva, d'una altra banda, de constatar
amb greu preocupació que existeix
l'opinió, que va prenent cos en els res-
ponsables de l'Administració educati-
va, de concebre les funcions directives
dels centres docents com purament
administratives, essent avaluades sim-
plement des de criteris estrictament
d'eficàcia en la gestió, amb la corres-
ponent consideració, des d'aqueix punt
de vista, com a l locs de t reba l l de
l'administració educativa: exactament
igual que pretenen amb la inspecció. És
evident, a més a més, que aquesta con-
cepció, que considera la inspecció i la
direcció com a íïocs de treball adminis-
tratius, no és innocent i pretén òbvia-
ment de tenir garantit el control de les
"terminals de l'Administració en els
centres educatius", sense possibilitat de
dubtar, si més no, del caràcter docent i
representatiu, en el cas de la direcció,
que fins ara tenen aquestes funcions,
que vénen situades en l ' àmbi t de
l'escola Í dels processos educatius.

Creiem, amb tot el que s'ha dit, que
la nostra posició tracta de mantenir
amb coherència un model d'escola din-
tre de la qual lots els que participen en
tasques docents mantrnguen un status
que els permeta una real i efectiva
col·laboració en la realització dels
objectius de l'escola pública, sense
obstacles burocràtics de naturalesa fun-
cionarial o retributiva que entreban-
quen artificialment els processos edu-
catius amb els quals estem comprome-
sos, aixecant barreres entre els mem-
bres del sistema, entre els que utilitzen
.aula i pissarra í els que no les uti l i tzen.

El finançament de la Universitat, una sorpresa?
En la Llei 7/1992 de la Generalitat Valenciana de Pres-

suposts per a 1993, en la seua disposició transitòria sisena
trobem: Del Finançament de les universitats. Es un breu
paràgraf" que explica la voluntat d'aprovar durant l'exerci-
ci de 1993 un Sistema de Finançament de les universitats
valencianes. Potser la primera reacció que ens va produir
fou de sorpresa: si s'ha d'aprovar 'un' sistema de finança-
ment és perquè no n'hi ha cap; i si això és aixf, vol dir
que fins ara les universitats s'han estat finançant sense
'sistema'. Si és el Consell de la Generalitat Valenciana el
responsable de l'establiment d'"un sistema", deu ser tam-
bé el responsable de la no existència del 'sistema'. Per
això enteníem perfectament la reacció del Vice-reclor
d'Economia de la Universitat de València:" Preferesc tin-
dré un mal model de finançament que no tindré 'n cap".

Les característiques del sistema que proposava la Gene-
ralitat Valenciana eren: establir "un model de finança-
ment que permeta quantificar amb antelació suficient les
aportacions de la Generalitat a les universitats valencia-
nes...". Aquesta és tota l'explicació feta pública fins ara
sobre quin 'sistema' de finançament vol el nostre govern

per a la universitat . Les característiques són realment
pobres, per donar-li alguna qualificació benèvola. La
característica del model, que potser algú pensava que aca-
baria per sempre més amb els endèmics problemes de
finançament de la universitat, es concreta en una simple
previsió de les despeses a més d'un any vista.

I la sorpresa inicial continuava augmentant . Segons
dades de la Universitat de València, per a l'any 93, un
81 % del pressupost de despeses corresponen al Capítol de
Personal. Tothom sap que les retribucions del personal
funcionari de les universitats es fixen a través dels Pressu-
posts Generals de l'Estat; per tant, la despesa més impor-
tant de les universitats no la determinen aquestes.

Ara fa quasi un any de l'aprovació de la Llei de Pressu-
post, d'ací a ben poc començarà la discussió d'enguany.
Ben poc, peí que sembla, s'ha avançat sobre el 'sistema'
de finançament. Sí que s'han notat, però, alguns canvis
realment greus per a aquest servei públic: l 'augment de
les taxes i la desaparició de la matrícula gratuïta. Són
aquestes les primeres conseqüències del debat sobre
finançament?



10 / ...DE LA POLÍTICA EDUCATIVA N.2 87

Sobre el Decret de Sexennis
Al DOGV del 16-ÏX-93 es va publicar el Decrel 157/93, e) qual regula el

component retributiu relacionat amb la formació permanent del professorat,
és a dir, el Decret dels Sexennis.

Res de nou! Açò no és una altra cosa que la plasmació en un Decrel de
l'Acord al que arribaren la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència'amb
alguns sindicats docents, entre els quals no es trobava l'STE-PV per les
raons que al seu dia explicàrem (veure ALL-I-OLI nuïn. 77, de gener^febrer
del 1992).

Ara bé, aquest Decret sols defineix quan, corn, per què Í qui ha de cobrar
els sexennis, deixant la regulació dels crèdits i activitals reconegudes a pos-
teriors Ordres, com indica l'article setè.

En concret, Í segons els esborranys de juliol del 93, seran tres:
- "Ordre que regule les activitats necessàries per a l'obtenció dels crèdits

requerits pel nou component retributiu".
- "Ordre que regule í'acreditació de les activitals de formació permanent

del professorat i d'altres per a la millora de la qualitat de l'ensenyament".
- "Ordre que regule cl component retributiu relacionat amb la formació

permanent del professorat".

Per tíil que tothom puga anar fent els càlculs, publiquem una aproximació a les
activitats que "sexenniaran" i les scues equivalències credilícies. Sempre recordant
que a q Liesla informació eslà Ireta d'esborranys d'ordre que podrien variar fins a la
publicació.

- Les aclivilats de formació permanent es classifiquen en tres modalitats bàsi-
ques: cursos, seminaris i grups de treball. Les activitats que no es corrcspongijen
amb aquestes denominacions, com ara congressos, jornades, clc., s'assimilaran a
alguna d'elles, segons les scues característiques.

- Seran reconegudes les activitats realitzades des de I'l de gener de 1992 pels
CEPs o convocades pels serveis centrals de la Conselleria d'Educació. El reconei-
xement de les activitats realitzades per Ics cntilats col·laboradores des d'aqueixa
data s'haurà d'ajustar al mecanisme que oportunament s'eslablesca.

- Les activitats de menys de 20 hores no seran computables ni podran acumular-
se, excepte en el cas dels professors o ponents i tutors.

- La superació de corsos ï seminaris de mes de 20 hores, convocats per la Conse-
lleria d'Educació o organitzats per institucions col·laboradores. 1 hora = Í crèdil.

- La ímpartició de cursos convocats per la Conselleria d'Educació o organitzats
per les institucions col.laboradores. I hora - 2 crèdits.

- Grups de treball. Les hores seran Ics que prèviament determine l 'entitat organit-
zadora. Cada component podrà obtenir un màxim de 20 crèdits anuals per aquest
concepte. L'autor del projecte, un màxim de 60 crèdits.

- Al personal docent que trcballe en CEPs, administració especial docent o SPEs
li seran reconeguts 20 crèdits per cada any complet de serveis prestats.

- Per a les act ivi tats d'investigació que s'inscriguen en convocatòria pública de
projectes d'investigació de les administracions, públiques o institucions privades
que tinguen conveni amb la Conselleria d'Educació, el Servei de Formació del Pro-
fessoral atorgarà els crèdits que corresponguen d'acord amb els criteris de qualitat ,
participació i resultats del treball. El màxim de crèdits anuals a cada membre de
l'equip investigador serà de 20 crèdits i de 60 a l'autor.

- Pel títol de diplomt bàsic de Valencià, 50 crèdits.
' - Pel títol de diplomat superior de Valencià, 50 crèdits.

- Pel grau mitjà de Música i Dansa, 30 crèdits.
- Pe! cicle elemental d'Idiomes, 30 crèdits.
- Pel cicle superior d'Tdiomes, 30 crèdits.
- Per Diplomalura o equivalent, 60 crèdits.
- Per Llicenciatura o equivalent, 100 crèdits.
- Pel títol de Doctor, 100 crèdits.
- Les titulacions pròpies de cada universitat, cursos de postgrau, altres certificats

i diplomatures expedits per la Universitat es valoraran d'acord amb el procediment
que es delermine, sempre que signen reconeguts per la Conselleria d'Educació.

- Activitats d'acord amb el projecte educatiu de! centre o amb el projecte ctirricn-
lar de l'etapa que hagen sigut aprovades, respectivament, pel consell escolar o el
claustre de professors. Màxim, 30 crèdits per sexenni.

- Per ilibres amb dipòsit legal o ISBN, fins a 60 crèdits
- Per materials curricuiars amb dipòsit legal o ISBN, fins a 40 crèdits.
- Per articles publicats en revistes especialitzades, fins a 20 crèdits.

Cursos d'especialització en
Educació Física, Educació
Musical i Llengua Estrangera

En el DOGV del 15 de juny del 93 ens trobàrem amb la grata sorpresa de
la convocatòria de tres cursos d'especialització (dels bons, dels que quan
s'acaben donen l 'habilitació corresponent): Educació Física (80 places),
Educació Musical (70 places) Í Llengua Estrangera (120 places d'anglès i 60
de francès). No són massa places, però benvingudes siguen.

Si analitzem alguns dels articles de la convocatòria ens adonarem que
aquestos cursos van a suposar una sobrecàrrega per als claustres i, si se
segueix al peu de la lletra, una impossibilitat de confeccionar horaris, progra-
mar departaments, etc.

Reglament orgànic de centres públics d'Educació Infantil Primària

EN LA RECTA FINAL
A finals del mes de maig, la Conselleria d'Educació ens presentà el segon esborrany del
ROC, el qual arreplegava esmenes i algunes de les aportacions dels sindicats que vam
participar activament en la seua negociació.
L'STE-PV en va presentar moltes i en la línia general que ja s'apuntava en el número
anterior de YAtt-i-Oli.

A la vista del que podem considerar
el darrer document de la Conselleria,
hem de dir que es veuen més ombres
que clarianes, més reticències a obrir
decididament l'autonomia dels centres
que avanços en l 'autogestió de . la
comunitat educativa.

Un balanç general que no es pol atu-
rar en cadascun dels 90 articles, a més
de les disposicions addicionals i tran-
sitòries, mostraria el següent panorama:

* Pel que la a creació, modificació i
supressió de llocs de treball, cl ROC no
arreplega ni tan sols ía informació prè-
via a les Juntes de Personal i als Con-
sells Escolars Municipals.

* Pel qtie fa a Equips Directius, sim-
plement no existeixen: són Òrgans Uni-
personals, les func ions dels quals es
defineixen, pràcticament totes, en rela-
ció a cada persona i no com a equip de
treball.

Les escoles amb menys de nou uni-
tats no t indran cap d'estudis, i les de
menys de sis no tindran secretari.

El professorat amb reducció de jor-
nada (quas i sempre, dones) sí que
podrà ser càrrec directiu, afortunada-
ment.

Així mateix, les persones candidates
a la direcció hauran de presentar un
programa, objectius i anàl is i de les
necessitats del centre, i el claustre hi
haurà d'estar informat de tot això.

Es detrauen algunes competències
"de càrrec" en benefici d'altres òrgans
de coordinació docent (dirigir l'elabo-
ració dels Projectes Curricuiars d'Eta-
pa, criteris d'horaris, de tutories...),
però encara en conserven moltes i ben
jerarquitzades.

* Sobre Consells Escolars, s'avança
en l'adopció de mesures que ajuden a
la participació en els processos d'elec-

ció de representants i s'eliminen requi-
sits no desitjables per a ser represen-
tants: no cal ser definitiu en el centre.

Així mateix, al sí dels Consells
Escolars es podran const i tuir comis-
sions de treball per a assumptes especí-
fics i es participarà des del principi en
l'elaboració del Projecte Educatiu de
Centre i en d'altres fases de la progra-
mació de l'activitat educativa, sense
nicnyscapte de les competències
docents.

Altrament, per a l'STE-PV resulta
especialment decebedor que els Con-
sells Escolars no tinguen la més míni-
ma possibilitat d'organitzar el centre
amb criteris propis, tot i respectant el
marc legal establert, ni tan sols de
regular l'horari sobre !a base del con-
sens al si de la comunitat educativa.

* El Claustre ha vist ara augmenta-
des les seus competències, encara que
no desapareix la "tutela" dels càrrecs
directius. Elaborarà i aprovarà un pla
de formació del professorat del centre,
establirà criteris per a ía confecció dels
horaris, aprovarà criteris per a la desig-
nació de tutories... entre d'altres.

* Els òrgans de coordinació docent
proposaran les persones que eís coordi-
naran i "guanyen" algunes competèn-
cies, o f u n c i o n s que en principi no
tenien, com ara la coordinació de l'ela-
boració dels projectes curricuiars d'eta-

pa i responsabililzar-se'n de la redac-
ció pel que ta a la Comissió de Coordi-
nació Pedagògica.

En resum, l'equip directiu coordina
l'elaboració i es responsabilitza de la
redacció del Projecte Educatiu de Cen-
tre, però d'acord amb les directrius esta-
blertes pel Consell Escolar' i les propos-
tes realitzades pel Claustre.

Pel que Ta al manteniment d'una línia
jeràrquica, no hi ha dubtes: el director
detén oficialment la representació del
centre Í representa oficialment l'Admi-
nistració Educativa, dirigeix i coordina
totes les activitats del Centre, exerceix de
cap de personal... i així de la a) a la r).

Com ja vam dir en altres moments, el
model és tancat, jerarquitzant de la vida
escolar i no s'adiu amb l'autonomia del
centre per a gestionar un projecte edu-
cat iu específic. Cal dir també que
l 'Admin is t rac ió fia admès aquelles
aportacions que no costen diners (rebut-
ja establir determinats càrrecs en cen-
tres menuts) o que no són políticament
"perilloses" (no es pot nomenar un
representant del claustre davant les Jun-
tes de Personal),

Nosaltres continuarem treballant per
un model més obert, basat en la partici-
pació, amb el suport del professorat que
compartesca aquesta línia sindical. És
el nostre s ign i f i ca t per a la paraula
Reforma.

Servei complementari de menjador escolar

ESTALVIANT DINERS
A finals del curs 92/93, la Direcció General de Centres

Docents va establir les normes sobre el servei complementa-
ri de menjador escolar per als centres públics de lilularitat de
la Generalitat Valenciana per al curs 93/94. En elles es par-
lava de l'àmbit de les normes, dels beneficiaris del menjador
escolar, del calendari, del preu de les minutes, de les quanti-
tats d'ajudes de menjador, de la justificació de la percepció
de les ajudes de menjador Í de la convocatòria d'ajudes assis-
tencials de menjador per al curs 93/94.

Una norma ben dictada, on també apareixen els requisits
d'estudis, econòmics i circumstàncies socials especials, amb
els seus barems. Norma que va portar als centres amb men-
jador a dedicar una bona garba de temps, al final de curs, a

aquest tema: recepció de sol·licituds, baremació, sessió de
consell escolar, tramesa de documentació, etc.

Ara, al final de tot aquest procés i quan comencem nou
curs de menjador escolar, ens trobem que la Conselleria ha
donat ajuda de menjador escolar als sol·licitants de 18 punts
cap amunt; Í clar, s; consultem el barem ens trobem que, pèt-
als criteris econòmics, fins a 100.000 pessetes de renda
anual per càpita són 1.5 punts. És clar que no hi haurà quasi
ajudes Í, per tant, alguns menjadors escolars tindran que tan-
car. Exemple és el CP Obispo Amigo de Massamagrell, ubi-
cat en e! barri de La Magdalena, 50% de famílies sense tre-
ball i amb necessitats de serveis educatius i socials. Anem
equivocant el camí.

L'EPA
Ma
nova
Conselleria

El passat 16 de setembre, la Perma-
nent de ta MESA DELS AGENTS
SOCIALS PER L'EPA (STE-PV, CC
OO, UGT, CGT, TAREPA, FEVAE-
PA, Coordinadora de Programes Muni-
cipals í Intercomarcals de València,
Castelló i Alacant ) es va entrevistar
amb el Conseller d 'Educació, Joan
Romero. Els objectius de la reunió eren
la presentació de la Mesa i l'explicació
de les diferents actuacions al llarg del
darrer curs escolar.

Després d'explicar la composició de
la Mesa (sindicats, TAREPA, FEVAE-
PA, Programes Municipals), es va fer un
resum de tot allò que s'ha,fet des del 2

d'octubre de 1992. A destacar l'arreple-
/gada de signatures, l 'elaboració del
documen t proposta per a una Llei
d'EPA, les mocions als Ajuntaments, la
Trobada de les Escoles d'EPA a Dénia.

El Conseller va dir que l'EPA era un
dels seus eixos de legislatura, junt amb
la Formació Professional Í la Formació
del Professorat. Ens va informar que
havia presentat al Ple del Consell un
doctimenl on figuraven les línies bàsi-
ques de la Conselleria respecte de
l'Educació d'Adults. Sobre les propos-
tes de la Mesa, està d'acord en la diag-
nosi que fa de l'EPA i, al mateix temps,
va manifestar que una bona part del

document de la Mesa li agrada, encara
que a lgunes propostes no (Inst i tut
Valencià de l'EPA).

Va afirmar que era partidari d'arribar
a un acord entre les distintes forces polí-
tiques de les Corts Valencianes per a la
promulgació de la Llei de l'EPA. Tan-
mateix hi hauria dificultats en la creació
de l'IVAEPA per problemes pressupos-
taris (costaria dotar-lo econòmicament
al voltant de 500 milions de pessetes).

Sobre Ics subvencions als programes
municipals, els pressupostos per a
l'any 1994 que han eixit de la Conse-
lleria d'Educació augmenten la quanti-
tat fins a la de l'any que més diners es

van invertir (245 milions fa dos anys).
De totes maneres, no sabem què haurà
fet la Conselleria d'Hisenda en la seua
redacció definitiva i què pot passar al
llarg del debat a les Corts.

També es va tractar la situació del
professorat d'EPA de la Diputació de
València. Segons el Conseller, la Con-
selleria d'Hisenda no vol la transferèn-
cia. Sols es pot arribar a fer, sempre
segons Joan Romero, amb el màxim
consens polític i sense incrementar el
Capítol ï (Personal). Després d'insistir
que tenia una certa pressa per abordar
la situació de l'EPA, es va quedar que
en uns 20 dies ens lormaríem a reunir.
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Escuela Sindical de la
Confederación de STEs
Se celebro del 5 al 9 de julio ultimo en Santillana del
Mar (Cantàbria) la III Escuela Sindical de nuestra
Confederación de STEs.

Con líi participació*] de dclcga-
das/os de los sincíicalos de lodo el
Estado, se disculieron y estudiaran
anàlisis , planteamientos y alternati-
vas a la educación y para el conjunlo
de trabajadoras/es relacionades con
la enseíïan/a.

El trabajo se dis t r ibuyó a lo largo
de einco grandes bloques, adeniíís de
dos interesantes char las-coloquio
relalivas a s indical ismo y aplicación
de la LO G S E y olras -no menos
interesanf.es- aclividades lúdico-cul-
lurales.

Tales bloques de trabajo fucron:

1.MARCO POLÍTICO TRAS
LAS ELKCCIONES DEL 6 DE
JUNIO

Se valoro la nueva escena socio-
políl ica surgida del decanlamiemo
de las Lirnas en los últ imos eomicios,
estralegias de desarrollo de las com-
pctcncias educalivas, anàlisis y pers-
peetivas en el marco legislativo, y
diseno de la actuación como Confe-
deración.

2. RECONVERSJÓN Y
APLICACIÓN DE LA LOGSE
Incidiendo en nuestra constanle de

revalorizar la ensenanza pública,
doUuidola ininterrumpidamente de
mayor calidad, criticamos la recon-
versión y eliminación de puestos de
trabajo.

De esta forma se advierten los
nuevos peligros que se ciernen sobre
nuestras cabezas, y que podrfamos
resumir en "movilukid no solo geo-
gràfica, sinó t&mbién funcional".
• Un trabajo espècia Im e me deslaca-
do fue la concreción de una sèrie de
allernaüvas frenle a la reconversión,
t rabajo que este curso haremos
publico. Porque sí hay una alternati-
va realmente progresista y potencia-
dora de la Escuela Pública.

También se estudio en Santillana
la singtilaridad de la reconversión en
la FP, previniendo aníe un futuro de
divis ión en categon'as de la socie-
dad, del inundo del trabajo y de la
educación; es decir, la consolidacïón
de la teoria de los tres lercios: una
parte con empleo estable; otra, tra-
bajando a tiempo parcial, y, al final,
ios indigenles.

3. ELECCIONES SINDICALES

Se reestudiaron las últ imas eléc-
ciones en la ensenanza y se avanzó
en la prcparacíón de las próximas
(curso 94/95). Allí se reafirmo el
compromiso de trabajar duro para
fortalecer una alternativa sindical
asamblea r i a y progresista, dondc
quienes trabajamos en la ensenanza
tcngamos el protagonismo de las
decisiones de forma democràtica y
con total información. La al ternat iva
de la Confederación de STEs.

4. SECTORES
IÏDUCATIVOS,
SERVICIOS Y
PUBJJCACIONES
En esle bloque se estudio la pro-

blemàtica del Personal Laboral y se
profuncl izó en nuestra .plataforma
alternativa para este sector, en la
que es necesario implicar a todos
los/as enseiïantes. También se exa-
mino con mayor delenimiento la
tarea de algunes STEs (Cantàbria,
Salamanca, Aragón) en este cam-
po.

Asimismo, se evaluó la situación
de los Irabajadores/as de la Ensenan-
za Privada, acosados por las dos
grandes patronales (CECE y EO), el
posibilismo o amari!lismo de cierlos
sindicatos, el miedo a la Sindica-
ción, la inexis tència de procesos
electorales en rnuchos casos y las
manilïestas irregularidades laborales
del sector.

Esle bloque se completo con la
potenciación de los servicios jurí-
dicos de publicaciones y la reivin-
dicación del patrimonio sindical.

5. ORGANIZACIÓN DE
MU.ÏERES

Parliendo de que no se avanzarà
en la niejora de la mujer en la educa-
ción si nosotras rm'smas no estamos
seria y sòlid amen te organizadas, se
concluyó que debemos acceder a
una participación activa y a los órga-
nos de decisión.

Sin buscar culpables ni víctimas,
varnos a intentar poner en pràctica
modelos que abran las puertas a
una mayor participación de las
mujeres.

PRIMERA UNIVERSITAT

Menja Llibres
L'flgenda en Valencià
per o l'alumnat i el professorat

Cclidó i distribució: /COM. Tel. 39 i 62 30

Del 7 a T I 1 de juny s'ha realitzat a
Barcelona una trobada mul t id isc ip l inar
de dones, emmarcada sota el t í tol
d 'Universi tat de la Dona.

La novetat, i l 'interès, de ics jorna-
des ha estat el tractament de molts
camps de l 'àmbit social i vital, emmar-
cant les actuacions de les dones i com
ens situem davant les noves tecnolo-
gies, l'accés de les dones a noves pro-
fessions, els progressos en el camps de
ta sanitat i e! temps lliure, sempre en
relació al paper que hi juguem i podem
jugar les dones.

Cada dia es tractava un gran sector
temàtic, com ara: educar en la igual-
tat, noves tecnologies i medi
ambient, dona i noves professions,
noves tecnologies i qualitat de vida i
lleure, atenció sanitària per a la
dona.

Transcrivim algunes de les interven-
cions del primer dia, dedicat a educar
en la igualtat:

-Joaquina Alemany, Directora de
l ' Ins t i tu t Català de la Dona , va
emmarcar les c i rcumstànc ies que
se'ns presenten a! final d'aquest segle
i el proper XXÏ com un repte per a les
dones, on al costat de demanar que hi
liaja igualtat d'oportunitats Í equilibri

entre homes i dones en l 'accés als
sabers, als camps de l'educació, el tre-
ball i .el món públic, ens trobem amb
la realitat que ens diu que res se'ns
donarà debades, tot ho haurem de
tr ia r , buscar i guanyar, el que exigirà
m o l t a s o l i d a r i t a t entre dones per a
poder aconseguir determinades fites.
Aquesta realitat es completarà amb el
canvi dels models de part ic ipació
social, les noves relacions que s'hau-
ran d'establir a nivell internacional
nord-sud, oest-est, i la ut i l i tzació
massiva de les Noves Tecnologies,
que exigirà una nova formació en tots
els nivells que no podem deixar pas-
sar les dones.

-Jordi Blanch , Cap del Servei
d'Ordenació C u r r i c u l a r , defensà un

canvi de valors i actituds socials que ha
de p a r t i r de l 'educació, ja que ara
mateix, malgrat tindré "escola mixta",
encara no hem passat a "l'escola coe-
duca t iva" , i m p l i c a n t a ixò que e ls
"sabers femenins" queden devaluats a
nivell d'ensenyament cuina, cura dels
i n f a n t s , casa, h i g i e n e i cura dels
majors, etc., i valors femenins coïn
l'afectivitat i l 'emotivitat solen ser tre-
ballats només en les xiques, tenint els
xics l'exclusiva de valors com l'activi-
tat, l'agressivitat, ctc.

L'STE-PV i l'STE de les Illes esti-
guérem presents en les jornades i tenim
a vostra disposició el material facilitat,
ponències, resum de conferències, etc.,
que podeu consultar en les seus del sin-
dicat.

Apropant-nos a Amèrica Llatina
Redescobrir Amèrica Llatina vol

donar-nos a conèixer la realitat actual
per comprendre més com són i com
viuen els habitants def'països llatino-
americans. D'aquest coneixement vol-
dríem que sorgirà un respecte més
gran a partir del qual poguérem esta-
blir unes relacions més solidàries i
justes entre tots els pobles.

Amèrica Llatina està present en els
mitjans de comunicació sota el signe
dels conflictes: catàstrofes naturals,
dictadures, repressió, deute extern,
hiper-inflació, narcolràfic, epidèmies,
xiquets al carrer...

Però, tanmateix, la seva història està
lligada, en molts aspectes, a la nostra i
a la d'Europa. Les seues cultures han
enriquit i enriqueixen el dipòsit d'art Í

saviesa, p a t r i m o n i de tot el món.
D'Amèrica Llatina sorgeixen aporta-
cions innovadores per a la humanitat
en ta recerca d'alternatives polítiques,
en els camps de les ciències socials, la
teologia, la literatura i les arts...

A més, hem volgut posar de relleu
que una gran part de la problemàtica
actual és conseqüència i efecte de les
desiguals relacions econòmiques i
polítiques del Nord (principalment els
EUA, però també la CEE) Í Amèrica
Llatina. El seu desenvolupament
depèn de la creació d'un Nou Ordre
Internacional més igualitari.

La l lui ta esperançada dels pobles
llatinoamericans forma part del nostre
mateix esforç en la construcció d'un
futur més just.

Ateneu Mercantil
Plaça de l'Ajuntament, 18. València.
De I'l al 30 d'Octubre.
Horari al públic: 18-21 li.
Ceníres educatius: 9-13 i 15-18 h.

CALENDARI 93-94: JA EL TENS?



Existe una gran demanda de viviendas que en estos momentos està insatisfecha por los altos
preciós del mercado libre.

La alternativa mas ejícaz a ese problema es la promoción cooperativa. El Cooperativismo de
Viviendas està en estos momentos estimulació e impulsado fundamentalmente por las
Organizaciones Sindicales y el Movimiento Vecinal.

El STE-PV tiene interès en ofertar ese servicio a la afiliación y simpatizantes, en unas
condiciones de calidad.

Para ello contamos con un proyecto cooperativo, VESCOOP, S. COOP., cuyo objetivo es
promocionar viviendas para ensenantes, afïliados o no, a precio de costo.

El Sindicato estimula e impulsa la Cooperativa es absolutamente soberana a la hora de tomar
decisiones; entre ellas, la elección o revocación de los miembros del Consejo Rector.

En la promoción cooperativa es fundamental la gestión profesional, que garantice una respuesta
ejïcaz a los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y administratives, que desde el voluntarismo
militante no es posible dar.

Para ello la Cooperativa contratarà los servicios profesionales con una empresa gestora avalada
por la experiència, que abordarà y garantizarà toda la gestión integral desde el inicio de la
promoción hasta la entrega de Raves.

QUEREMOS
- Aglutinar a gran parte del profesorado que trabaja en el P. V. para

conseguir viviendas dignas, en condiciones económicas muy favorables.
La propuesta està abierta a otros sectores sociales, profesionales, ami-
gos, familiares, etc.

- Actuar en régimen de cooperativa que nos permita evitar la especu-
lación, tanto en la obtención de suelo como en la construcción y, por
tanto, conseguir viviendas a precio de costo.

- Acogernos al Plan 460.OOO de viviendas, lo que supone acceder a
préstamos hipotecarios cuyos intereses van desde el 6 al 11%.

- Presentarnos, con garantia de éxito, a las ofertas de suelo publico
que hagan los ayuntarnientos, la Generalitat u otras entidades públicas.

- Aprovechar las ventajas fiscales que tiene la vivienda, así como la
coyuntura favorable, debido a la tendència a la estabilización en el pre-
cio de la construcción.

EN DEFINITIVA, realizar un proyecto donde la vivienda constituya un
lugar de encuentro y convivència adaptado a nuestras condiciones.

òQUÉ VIVIENDA QUIERO?

Estarà en función de la demanda que haya, una vez estructurada:
- Tipologia: Plurifamiliares - Pisos de altura

Unifamiliares - Adosados
Pareados

(Todas con garaje)
- Régimen: Siempre en régimen de promoción cooperativa
- De actuación protegida (financlación del 6 al 11%).
- VPO. Vivienda de Protección Oficial (màxïmo 9O m2 útiles)
- VPT. Vivienda de Precio Tasado (màximo 120 m2 útiles)
- Viviendas libres

^DÓNDE LA QUIERO?

Nuestra actuación se centrarà mas en los núcleos urbanos. No obstan-
te, es tarem o s abiertos a cualquier posibilidad, siempre que haya un
colectivo demandante suficiente.

Las preferencias mas inmediatas estan determinadas por los concur-
sos públicos de suelo.

iCUANTO ME CUESTA?

El precio serà el de costo, determínado por tres partidas fundamenta-
les:

- Precio del suelo.
- Coste de la construcción.
- Honoraries profesionales: Arquitectes, Aparejadores, Notaries, Ges-

tora, Licencias, etc.

iCÓMO LA PAGO?

APORTACIONES: Dinero que aportan los socios desde la compra del
suelo hasta la entrega de llaves, normalmente durante 30 meses.

Representa aproximadament e el 30% del coste de la vivienda.

PRÉSTAMO HIPOTECARIO: 70% restante. Se comíenza a pagar una
vez entregadas las llaves.

Las subsidiaciones del préstamo hipotecario permiten soportar unas
cuotas mensuales (amortización mas intereses) muy llevaderas. En fun-
ción de los ingresos familiares, esas cuotas suelen oscilar entre 7.000 y
9.000 pesetas por cada millón de préstamo.

iCUÀNDO ME LA ENTREGAN?

El tiempo estimado de entrega de llaves està en 3O meses, contando
desde la adjudicación del suelo, momento en que el cooperativista apor-

ta la primera cantidad de dinero.

NOTA IMPORTANTE

La cooperativa no actua como una inmobiliaria que vende viviendas.
Las autopromueve y las adjudica a sus socios.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

- Si estàs interesado en la adquisición de una vivienda, en régimen
cooperativo, a través de VESCOOP, S. COOP., es muy ímportante que
rellenes la ficha adjunta y la envies lo antes posible a cualquiera de las
sedes del STE-PV. '

- Dicnas fichas tienen en estos momentos el caràcter de sondeo y los
datos seran tratados confidencialmente. Por tanto, no implican ningún
tipo de vinculación.

- Una vez estructurada la demanda, nos pondremos en contacto con
todos los interesados por escrito y/o mediante una asamblea, donde
explicaremos todas las posibilidades y la viabilidad del proyecto.

SOLICITUD DE PREINSCRIPCIÓN

VESCOOP, S. COOP. (en constitución)
DATOS DEL SOLICITANTE

Apellidos
Nombre DNI
F. Nac Est. Civil Telefono
Dirección Completa
C. Postal Población Provincià.
Localidad del centro de trabajo

U

U

PREFERENCIAS DE TIPOLOGIA DE VIVIENDA

PLURIFAMILIARES (pisos en altura)

UNIFAMILIARES: Adosados
Pareados LJ

Otros U

RÉGIMEN DE LA VIVIENDA
DE ACTUACIÓN PROTEGIDA U

VPO (Viviendas de Protección Oficial) hasta 90 m2 útiles LJ

VPT (Viviendas de Precio Tasado) hasta 120 m2 útiles LI

VIVIENDA LIBRE U

ZONAS PREFERENTES (indicar comarca)

NIVELES DE RENTA
Esta información tiene caràcter orientativo, debe concordar con la Base Imponi-
ble del IRPF.

NÚMERO DE MIEMBROS DE LA UNIDAD FAMILIAR

NÚMERO DE PERCEPTORES DE RENTA

BASE IMPONIBLE


