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Altres
decisions de
la Conferència

Durant els 3 pròxims anys s'acce-
lerarà la reforma de la Formació Pro-
fessional. En 1994 s'aprovarà el nou
catàleg tle lílols.

El proper mes de gener, e! MEC
presentarà un document sobre auto-
nomia de centres, perspectives pro-
fessionals üels docents, reforçament
de hi funció directiva, avaluació del
sistema educatiu i igualtat d'oportu-
nitats de lots els alumnes.

La Conferència de Consellers
estudià també un projecte de l lei
sobre cl sistema de mobi l i ta t dels
funcionaris docents, que s'elevarà de
forma def in i t iva al Consell de Minis-
tres.

Com podeu comprovar es tracla
d 'una relació de lemes, alguns dels
quals posen els pe ls de p u n t a ,
d ' a m p l a repercusió en a\ s istema
educatiu. Caldrà estar ben alerta. La
jerarquització, la mobilitat,., han
estat fortament conflictius en altres
èpoques. Potser ho tornen a estar.

Pressupostos del 94

UNA DIRECCIÓ
EQUIVOCADA

Els Pressupostos són una eina
d'intervenció política de primera magnitud, tant per la capa-
citat de convertir les voluntats en realitat com per la priorit-
zació de les realitats que es volen aconseguir.

Els presusupostos del 94 estan fortament orientats a
l'assignació de recursos a la producció en detriment de la
protecció al benestar. L'històric retard que pateix l'Educació,
entesa com a servei públic bàsic, i fins i tot el paper clau que
juga com a inversió productiva de futur, no s'han tingut en
compte a l'hora de prioritzar i distribuir la despesa pública. Més
encara, s'assenyala la despesa pública i les conquestes laborals
com la causa de tots els mals.

Tampoc la solidaritat és un valor a l'alça en els pressupostos: la situació dramàtica que
els pobles dels països perdedors en la distribució de la riquesa mundial mereix una acció
canvi de la política interpretada sota la direcció del capitalisme.

Tampoc la solidaritat és un valor a l'alça en els pressupostos: la situació dramàtica que
els pobles dels països perdedors en la distribució de la riquesa mundial mereix una acció
canvi de la política interpretada sota la direcció del capitalisme.

estan patint
urgent i un

estan patint
urgent i un

LA CONFERENCIA D'EDUCACIÓ AJORNA LA REFORMA

La Conferència d'Educació (MEC/CC.AA.) ha decidit, dintre dels 10 anys d'aplicació de la LOG-
SE, implantar la reforma curs a curs al llarg dels 4 propers anys: 94/95, 5é; 95/96, 6é; 96/97, Icr
d'ESO i 97/98, 2on d'ESO. A continuació, s'implantarà 3r. d'ESO i Ir. de Batxillerat el mateix any i,
finalment, 4rt. d'ESO i 2n. de Batxillerat.

Aquest és el tercer calendari d'aplicació. La desorientació i el desencís acabaran per matar les
il.lusions que va suscitar, especialment entre el professorat, una reforma que havia de culminar els
esforços de tants anys per renovar profundament l'escola. A hores d'ara ja no és una qüestió de presa
per aplicar la reforma, sinó de credibilitat dels governs del PSOE. Ara es veu com una memòria
econòmica, profundament incumplida, no dóna les mateixes garanties que una llei de finançament per
a fer possible l'aplicació d'una reforma tan ambiciosa com necessària. La desconfiança està servida.
La reforma progressista que volem no està garantida.

EL 0'7% I ELS PRESUPOSTOS PER A LA SOLIDARITAT

La Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament (STEs), dona suport a la Campanya
de les Organitzacions No Guvernamentals (NG) per tal d'exigir dels Governs Central i Autonòmics
l'increment fins el 0,7% dels seus pressupostos per a dedicar-los a programes de solidartat per al
desenvolupament dels pobles necessitat.

Així mateix, la Confederació d'STEs ha decidit aplicar aquesta mesura en els seus pressupostos per
a l'any 94, alhora que proposem a totes les organitzacions polítiques, sindicals i socials que destinen
el 0,7% dels seus presspostos per a eixa finalitat.

Publicidad y
estereotipes

Los mensajes p u b l i c i t a r i o s , en
cspecnil los de la televi.sión, no lie-
nen un caràcter neutró. Cada ano. en
especial por la Navidad. fabricanles
y empresiis publici larias insisten en
sus mensajes. Frente a csto siempre
cabé cl recurso a las guías didacticas
que edi tan a lgunas ins t i tuc ioncs .
Però csto llega solo a una pcquena
parlo de la sociedad. Desde la Educa-
ción, [unires y matinis, alumnado y
profresiorado, puetlen y deben refle-
xionar sobre el alcance de muchos de
los m e n s a j e s que vemos y o i mos
todos los dias. Debemos exigir al
unísono la retirada de productos que
bajo la ma la d e n o m i n a c i ó n de
"juguetes", no son sinó unos objctos
destinados a la reproducción de los
roles sexistas, de la violència, de
conduelas contrarias a los valores de
libertad y tolerància.

De todos estos mensajes los de
mayor alcance y profundidad, sin
duda, son aquellos que van dirigides
a fomentar valores diferentes en
ninos y ninas. Espirilu aventurera,
fuer/.a, agresividad, actívidad, son
valores que reposan en los mensajes
dirígidos a ninos. En cambio, ternu-
ra, feminidad, "ser mamà", se dirigen
a las ninas.

La rcpresión de la idcntidad de la
mujer y a la par su silenciarniento
durante tan largo periodo de tiempo,
l l evo consigo que los imiteriak's
curricuiares no esiuvieran exentos de
estereotipos negativos. En la actuali-
dad, arraigados en profundidad, per-
sisten en gran parte de los comporta-
mientos y sentimientos de ía Socie-
dad. La publicidad ayuda a mante-
nerlos vivos, alejando la reflexión
sobre cl juguete o el juego.

La educación no puede, no debe,
relegar a un papel secundario la
incorpoi·ación en su currículum del
tratamiento de todo ese discurso que
se desarrolla extraescolarmente cre-
ando falsas expectativas sobre nues-
tra pròpia identidad: mujeres-seduc-
toras, hombres-poderosos, pueblos-
bàrbaros, razas-superiores, ninos-
fuertes, n inas-sumisas , i n f anc i a -
feliz,..,

Hemos de insistir, una vez mas,
que mientras en las aulas sigamos
parceludamente el sexismo, el beli-
cismo, la xenofòbia, la educación
sexual,... de manera aislada y anec-
dòtica, no estaremos conlribuyendo a
la preparación de nuestro alumnado
para que por sí mismo pueda ir síen-
do capa/ de reflexionar sobre las rea-
lidades que se le ensenan, y para que
la pedagogia sea el instrumenio para
la formación de personas críticas,
solidarias y respetuosas con la reali-
dad.

O r g a n i / a c i ó n de mujeres de la
Confederación STEs
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Educació de Persones Adultes

La Llei de
PEPA avança

Al llarg del passat curs escolar 1992-93 la Mesa dels Agents
Socials per l'EPA va demanar la promulgació d ' u n a Llei de
l'Educació de Persones Adultes al País Valencià. Per a aconseguir
aquest objectiu, la Mesa composada per diverses ent i ta ts
preocupades per l'EPA -STEPV i altres sindicats, FEVAEPA,
TAREPA, Coordinadora de Programes Municipals-, va impulsar
un moviment cívic en favor d 'aquesta Llei, de forma que
aconseguírem que més de 60 ajuntaments es posicionaren a favor i
que la totalitat dels grups parlamentaris presents al Parlament
Valencià li donaren suport.

Ara, després del canvi en el Govern Valencià, i fruit del gran
treball realitzat per la Mesa, la Generalitat Valenciana s'ha
compromès públicament a promulgar la Llei d'EPA. En aquest
moment el Conseller Joan Romero ha encarregat l'elaboració d'un
informe sobre la situació d'aquest sector, amb l'objectiu de tindré
preparat un text de la Llei per a presentar al Parlament Valencià al
nies de febrer. Si això es materialitzarà, abans de l'acabament del
present curs escolar la Llei estaria aprovada i en el termini de dos
cursos ja estaria aplicant-se totalment.

El repte que tenim davant és important: la negociació
d'aquesta Llei i el seu finançament. Tots els col·lectius hem de
participar en la negociació d'aquest projecte de llei i s 'han
d'arreplegar les nostres propostes. Per a que aquest objectiu siga
possible hem de continuar treballant des del marc unitari de la
Mesa dels Agents Socials, impulsant ei debat del conjunt de la
societat valenciana sobre que vol què siga l'Educació de Persones
Adultes.

I com a part d'aquest debat és fonamental que la futura Llei
arreplegue una de les reivindicacions del Sector: la constitució
d'un organisme que coordine totes les iniciatives que tinguen que
veure amb l'EPA i que tinga la suficient autonomia i recursos per a
que açò siga possible. En aquest moment la Generalitat Valenciana
i el Govern Central dediquen una gran quantitat de recursos a la
Formació de persones adultes: Formació Ocupacional, Inserció
Socioprofessional... Tots aquests recursos s'haurien de redistribuir
i haurien de ser gestionats directament per aquest organisme
coordinador de les actuacions dins del camp de l'EPA, evitant
situacions de finançament encobert d'algunes entitats.

Pel que fa als Pressupostos que per a l'any 1994 la Conselleria
d'Educació ha presentat al Parlament Valencià, sols s'augmenta la
partida destinada als programes munic ipals en 12 milions de
pessetes. Aquesta quanti tat resta encara molt lluny dels 243
milions de fa dos anys. En aquest cas el Conseller no ha complit el
seu compromís d ' augmentar considerablement els recursos
destinats als Programes Municipals. L'STEPV ha proposat als
grups parlamentaris que presenten esmenes per a arribar a una
quantitat que s'aproxime al doble de la de l'any passat. Cal esperar
que tots els Grups Parlamentar is voten favorablement . En
qualsevol cas, mentre no es promulgue la Llei, i s'establesca un
finançament adequat, estarem a expenses de la conjuntura política
del moment.

Per acabar, sols recordar-vos dues coses: que la Coordinadora
de Programes Municipals ha elaborat'una proposta de Plataforma
Reivindicativa per a la discussió al si de la Mesa de l'EPA i que,
dins del calendari de la Mesa Sectorial, el desplegament de l'EPA
es tractarà al mes de febrer.

Aclaradones sobre la sentencia de la adscripción de EGB

&QUÉ QUIERE ANPE?
El pasado 31 de octubre de 1992 el Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad Valenciana (TSJCV)
dictaba sentencia sobre el recurso contencioso-administrativo, prescntado por el sindicato ANPE, contra la
orden de adscripción del profesorado de EGIi de 9-5-90 y contra la resolución de 9-7-90.
Desde el STEPV hemos intentado siempre no hacer valoracioncs sobre las actividades de otros sindicatos.
Sin embargo, lenemos que hacer una excepción. Han sido tantas las afirmaciones erróneas que se han verti-
do sobre las consecucncias de la sentencia que hay que hacer algunas precisioncs. Se ha dicho al profesora-
do que muchos de sus problemas tienen solución con la ejecución de hi sentencia. Esa aíirmación no se ajus-
ta a la vcrdad.

iQUE PEDIA EL RECURSO DE ANPE?
El recurso pretendía la a n u l a c i ó n de la orden,

amparànciosc en que:
].- El sistema de habilitaeióii fijado por el Rea]

Decreto 895/89 supone una restricción y supresión de
dereehos para impar t i r malerias propias del sistema
cducativo en los Cenlros de EGB. Es decir, el macstro
es antes "generalisla" que "especialista".

2.- La inopoitunidad del momcnto de la publicación
de la orden de adscripción, ya que estaban por resoiver
recursos contra la r e so luc ión d e f i n i t i v a del
procedímientQ de habililación.

3.- La insuficiència de los plazos establecidos para
completar la pelición de puestos de trabajo a inc lu i r en
las listas publicadas y formular reclamaciones contra la
propuesta de adscripción.

4.- La falla de eulafogación de los puestos de irabajo
prèvia a la adscripción a los mismos.

;,QUÉ DICE EL TRIBUNAL?
Sobre el primer punto alegado por ANPE, el

TSJCV lo rebaté de forma conlundente cuando, en los
fundamentos de derecho, dice que la especialización
del profesorado se inicia en ei Texto Refundido de la
Ley de Enseflanza Primària, aprobado por Decreto
193/67'continua con ta Ley General de Educación y
Financiación de la Reforma Educativa, de 4 de agosto
de 1970, y culmina con la Ley de Reforma de la
Función Pública 30/84, modificada por la Ley 23/88, y
la Ley de la Función Pública Valenciana 10/85.
Concluyendo que el cambio de orientación en la
ensenanza operado en los afios 1967 y 1970 justifican
plenamente las especificidades conlenidas en el Real
Decreto 895/89. Con esto el TSJCV da por bueno el
proceso de especialización del profesorado.

Sobre los puntos 2, 3 y 4 dice este tribunal que son
de menor consistència, no aceptando las alegaciones
sobre los dos primeros.

Respecto al u l t imo , dice t ex tua lment e la
sentencia: "Distinta suerte debe córrer el ultimo motivo
esgrimida por la part e recurrents, puesto que son con
caràcter prèvia a la convocatòria de adscripción aquí
impugnado no consta se haya publicació la
catalogación de pueslos de trabajo establecida en la
Ley 30/84 y la relación exigida por el articulo 7 del
Real Decreto 895/89, por cuanto la aportada por la
Generalidad es de fecha 23 de octubre de 1990, es
decir, posterior a la Orden impugnada en el presente
recurso. En comecuencia.procede estimar el recurso y
anular la orden recurrida ".

PRIMERAS IMPLICACIONES
DE LA SENTENCIA

Respecto a los puntos anteríores, hay que hacer
varias precisiones:

I.- El proceso de especiaiización del profesorado es
tolalmente ajustado a derecho según el TSJCV. Por
tanto, la habilitación es correcta. La normativa legal
vigente establece que para acceder a un puesto de
trabajo se ha de estar en posesión de los requisitos
adecuados a las caracterfsticas de cada puesto de
trabajo. No se puede acceder, por tanto, a un puesto
de trabajo sin estar habilitado para esa
especialidad. Quien diga que todos y todas podemos
impartir c u a i q u i e r especia l idad basàndosc en esta
sentencia, debe saber que el Tribunal dice todo lo
contrario.

2.- La sentencia que anula la orden de
adscripción se basa en la prueba presentada por la
Generalidad Valenciana. Esta prueba es de 23 de

oclubre de 1990. Todos sabemos que el catalogo se
publico el dia 7 de junio de 1990, que la adscripción se
real i7,6 del 1 al 15 de junio y que en todos los ccntros
teníamos las plantillas antes del dia 1 de junio. Por
tanto, el Tribunal dicta sentencia sobre una base que no
se a jus ta a la realidad. La Orden del dia 23 de
octubre no Üene nada que ver con cl Catalogo de
pueslos de irabajo. Hay un error de bu l to en la
sentencia.

LAS CONSECUENCIAS FUTURAS
Después de estàs dos precisiones habr ía que

preguntarse: i,què va a ocurrir ahora con todo el
proceso de adscripción? La pelota esta en el tejado de
la Conselleria de Educación, però también en el de
ANPE. Ninguno de los dos han de escurrir el bulto.
Hasta ahora solo hemos oído de ANPE que van a
denunciar a la Conselleria por incumplimiento de la
sentencia. Però no sabemos cómo quieren que se
cumpla. Ha liegado el momento de que se definan.

^Pretenden que todo el profesorado vuelva a la
situación administrativa anterior a junio de 1990?

Ello supondría la anulación de los concursos de
traslados de los anos 1991, 1992 y 1993 -concursos
que tienen àmbito estatal-, y que lodos volveríamos a
nuestros destinos anteriores a la adscripción. Si es eso
lo que quieren, que lo digan ciaro. Entonces la
Conselleria tendrfa que repetir lodo el proceso de
adscripción, publicando la misma orden. Però eso, que
se sepa claro, no significaria que podríamos
adscribirnos a lo que quisiéramos, solo podríamos
hacerlo a los puestos de trabajo para Jos que
estaraos habilitados; eso lo dice con rotundidad el
TSJCV. Por cada maestro o maestra supuesramente
beneficiado habría uno peijudicado. Por otra parle, de
la sentencia no cabé deducir que se anulen las
supresiones de los anos 1990, 1991, 1992 y 1993. Es
mas, la mayor paite del profesorado afectació ya tiene
un nuevo destino definitivo.

La creencia de que todos servimos para todo, que
podemos dar clase de todo -al niargen de la
especialidad-, y que si hay supresiones el que se va
es el ultimo que ha liegado al centro es totalmente
falsa.

Los criterios para obtener un puesto de trabajo, o
perderlo por supresión, vienen determinados por el
Real Decreto 895/89 y por las ordenes de
desplazamiento de la Conselleria de Educación, y no
por la Orden de adscripción, ni por la sentencia. En el
primer caso hay un baremo y un r e q u i s i t o : la
habilitación correspondiente. En el caso de las
supresiones se aplica el articulo 38 del Real Decreto,
qne se basa en la antigüedad en un puesto de trabajo de
las mismas característic as.

CONCLUSION
En el caso que hubiera una nueva adscripción por

efecíos de la sentencia de ANPE, ^alguien se ha parado
a pensar què supondría para la mayor parte del
profesorado? <,Qué sentido lendría ahora una
adscripción a EGB, cuando lo que "toca" es la
adscripción a Primària y a Secundaria?

Una cosa es la sentencia y sus efectes. Otra, bien
distinta, es negociar con la Conselleria què profcsorado
va a impartir el primer cicló de la Educación
Secundaria Obl iga tòr ia (ESO) y de la Educación
Infantil y Primària, y cómo se va a acceder a esos
puestos de trabajo. Però esto no ticne nada que ver
con la "famosa" sentencia.

amnistia
in ternacional,/grupo local d* Valencià

Plaza Margarita Valldaura, '\,'\°, 3.- P
Tel. 351 63 41 - 46003 VALENCIÀ
Apartado 2336 - 46080 VALENCIÀ
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Notícies de la Mesa Sectorial d'Educació

Establert el calendari
de negociació
per al curs 1993-94

La Conselleria i els sindicats hem eslabíert el Calendari de negociació
corresponent a la Mesa Sectorial d'Educació.

Aquest contempla la major part del punts proposats per l'STEPV,
encara que la Formació del Professorat quedarà fora per la postura de la
resta de sindicats que volen mantindre-ho en la Comissió de seguiment de
l'Acord dels sexcnnis. Ells, i sols ells, són els responsables de tot a l lò que
es faça a l'apartat de la Formació del Professorat i que tinga que veure
amb Facreditació i certificació dels cursos de formació, les condicions
d'aquests... Ells sabran per que no volen.

D 'a l t r a banda, cal destacar que un dels eixos fonamentals de Ui
negociació per aquest curs serà el desplegament normatiu de la LOGSE.
El compromís de l'Administració és que al mes de febrer tractarem aquest
bloc que té a veure amb la Reconversió que està patint el Sistema
Educatiu per l'aplicació de la LOGSE. Per a nosaltres és fonamental la
negociació global, per a poder garantir les nostres condicions de treball i
la qualitat de l'ensenyament públic.

Tothom sap que altres vegades hem pactat calendaris de ternes per a la
seua negociació i que en la major part dels casos la temporal i Lzac ió s'ha
incomplit. Es per aquest motiu que des de l'STEPV anem a ser estrictes
tant en el compliment dels terminis pactats com en l 'exigència d'una
vertadera negociació. Però considerem que aquesta no serà real si el
conjunt del professorat no participa, tant en l'elaboració de propostes com
en la mateixa negociació. Per a que aquest objectiu siga real anem a
arbitrar mecanismes que facen possible la participació d'amples sectors
del professorat.

També considerem que la resta de lemes són prou importants, per la
qual cosa reproduïm el calendari establert. Potser trobeu a fallar algun
apariat concret, però segurament estiga inclòs dintre d ' u n altre més
ample.

MESA SECTORIAL D'EDUCACIÓ

CALENDARI DE NEGOCIACIÓ PER AL CURS 1993-94

NOVEMBRE-
DESEMBRE

DESEMBRE-
GENER

FEBRER

FEBRER/finals-
MARÇ/mitjà

MARÇ/finals-
ABRIL/mitjà

ABRIL/miljà-
MAIG/mitjà

MAIG/JUNY

Ajust escolar (en procés)

- Reglament Orgànic dels centres de Primària.
- Situació jurídica de delerminats col·lectius: mestres d

taller, personal laboral d'Escoles Infantils, Educació
Especial i SPEs...

- Distribució dels fons addicionals en Educació.
- Nova ordenació dels SPEs.
- Admisió d'alumnes.

- Pla d'aplicació de la LOGSE:
- Xarxa de centres.
1 Plantilles Primària i Secundària.
•Adscripció 12-14.
1 Avanç de la LOGSE en Secundària.
1 Planificació de la Formació Professional. Decret
d'especialitats FP.

' Regulació Escola Rural, Ed. Infantil Í Ed. Especial.
1 Regulació dels Ensenyaments Especialitzats.
- Cursos de valencià: oferta, condicions i continguts.
- Despeses de Matrícules Universitat.
- Educació de Persones Adultes: desplegament.
- Oferta d'ocupació pública.

Calendari escolar.
Convocatòries de concurs7gposició pendents LOGSE.
Adquisició de noves especialitats del professorat de
Primària i Secundària.

Reglament orgànic centres de Secundària.
Ordre de funcionament dels centres.

Règim de la responsabilitat c iv i l : assegurança i altres
aspectes.
Salut laboral.
Regulació nova de l'accés a la Funció Pública Docent.

Convocatòries de concursos de trasllats de Primària i
Secundària per al curs 1994-95. Oferta de vacants.
Adjudicació de vacants per al professorat de Primària i
Secundària. Suprimits, provisionals i expectativa de
destinació. •

Pel treball, front
la reconversió

EL PACTE SOCIAL I LA REFORMA DEL
MERCAT

En temps de crisi sempre s ' intenta buscar falses
solucions atacant a la part més feble: les persones que
depenem d 'un treball , les aturades, les pensionistes...
Llocs de treball i salaris solen ser els objectius a modificar
a la baixa pels governs i els empresaris.

La recuperació de les taxes de benefici impl iquen
polítiques d'austeritat i ajust: reducció dels salaris reals,
precarització de l'ocupació, retrocés de l 'estat del
benestar, productivitat a costa de l'ocupació, polítiques
monetàries i financeres restrictives... És a dir, s'ha d'eixir
de la crisi retrocedint en les condicions de vida i laborals;
una crisi que no hem provocat les persones que depenem
exclusivament d 'un salari, sinó que és el fruit de la política
econòmica i social, del malbaratament, de no acabar amb
el frau fiscal...

Hi li a moltes coincidències entre les receptes del Fons
Monetari Internacional, els plantejaments dels Governs i
de l'empresarial: congelació salarial; devaluació de les
pensions; major temps de treball per obtindré menys drets
per desocupació; rotació en l ' o c u p a c i ó m i t j a n ç a n t
contractes a temps parcial; menor cobertura sanitària; més
faci l i ta ts per als acomiadaments, realitzant-se de forma
c o l · l e c t i v a , més barata i amb m e n y s en t rebancs
a d m i n i s t r a t i u s ; m o b i l i t a t geogràfica i func iona l ;
privatització de serveis públics com l'INEM...

En deí ' in i l iva , estem a s s i s t i n t a un qüesl ionament de
i 'anomenat estat del benestar, amb intents dels poders
públics de desprendre's de les seues responsabilitats en
m a t è r i a d e s a n i l a t , v i v è n c i a , educac ió , p e n s i o n s ,
desocupació i retrocés en aspectes sobre legislació laboral
i soeial. Tot allò que varen ser conquestes aconseguides
amb moll d 'esforç per les persones treballadores i el
conjunt del moviment sindical.

Totes aquestes agressions són Ics més fortes produïdes
des de fa moll de temps, i per això és necessària una
resposta mobilitzadora super ior a l ' a c t u a l . Hem de
recuperar la i n i c i a t i v a d a v a n t l ' o p i n i ó p ú b l i c a . E l
panorama dels darrers anys s'ha caracteritzat per continus
atacs al s indicalisme en genenü; s'ha inlenlat crear un
estal d 'opinió antisindical , introduint la divisió entre els
treballadors i treballadores. Govern i patronal s'han posat
d'acord: qui està en contra d'aquestes mesures és perquè
és "insolidari". Volen fer pagar ais treballadors i sindicats
la mala gestió d 'uns i l 'avidesa dels altres. jCom si
treballadors i sindicats haguérem gestionat l'economia els
darrers anys!

LA RECONVERSIÓ A L'ENSENYAMENT
A l 'ensenyament aquesta política es concreta en la

Reconversió que pateix el sector mitjançant l'aplicació
d'alguns aspectes de la LOGSE, amb la manca de recursos
per a fer.efectius els aspectes més posilius, amb la
disminució de delerminades partides, amb les noves
fornies de conlraclació (lemps parcial, hores
cxlraordinàries, supressions, privat i tzacions d 'alguns
serveis, amortitzacions de llocs de treball...). Front a
aquesta situació cal una Negociació Global del disseny
complei de l'aplicació de la LOGSE: xarxa de centres,
planliltes, calàleg, condicions laborals, contractació...

;,I DESPRÉS DE LES MANIFESTACIONS, QUÈ?
Després del gran èxit de les mobilitzacions convocades

pels sindicats i distintes forces socials, la resposta del
Govern no ha estat l'esperada. Insisleix en la seua postura
de legislar mi t jançant el decret-llei, iniciant d'aquesta
manera l'aplicació de les reformes laborals. Mesures que
afeclaran a la jornada laboral, el salari, les condicions de
treball, l'abaralarnent de les hores extraordinàries Í del
treball nocturn, la privatització del servei d'ocupació...

Per tot açò, l'STEPV considera necessària la major
unitat d'acció possible amb la f ina l i ta t de proposar i
convocar , després d ' u n ampl i procés de debat i
participació, mobilitzacions que defensen els interessos
immediats de la majoria de la població i respecten les
conquestes fins ara consolidades.

L'STEPV proposa a les organi tzac ions s ind ica l s ,
j uven i l s i estudiantils, socials, a les t reba l ladores i
treballadors de l 'ensenyament i al conjunt de la classe
treballadora un debat sobre l 'abast d 'aquesta c r i s i , i
demanem la imitat sindical que potcncic una mobilització
genera l controlada directament per les persones
treballadores, m i t j a n ç a n t Comitès U n i t a r i s a lots els
àmbits,

No ens podem resignar. La nostra resposta no pot ser
puntual i l imi tada; ha de t indré una dinàmica unitària i
participativa.

L'STEPV, en coherència, fa una crida al conjunt de Ics
persones treballadores, aturades i pensionistes a participar
activament en les mobilitzacions que es convoquen:

- Per la creació de llocs de treball.
- Pel manteniment de la protecció social.
- Per la millora del mercat del treball.
- Per uns pressupostos que í'accn poss ib ie un

desplegament progressista de la Reforma.
- Contra la congelació salarial.

Desembre 1993 - Secretariat Nacional STEPV
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La condició de catedràtic i catedràtica

No sols és qüestió
de pessetes

Tornar a citar ara els arguments que utilitzàrem quasi tots en contra de] Cos de
Catedràtics (allò de la jerarquització i d'entendre que no jugaba cap paper en la
dinamítzació didàctica i científica d'un seminari) seria parlar d'aigua ja passada. De la
mateixa manera,'també ho seria el que es puga dir en contra de la CONDICIÓ DE
CATEDRÀTIC.

Seu's diu que hauríem de rcsituar-nos. No repetir coses passades, mirar el futur des
de l'òptica de la LOGSK. Per a poder traçar les línies dei futur ca! reflexionar des del
present. Acabem d'estrenar una nova condició per al nostre treball i convé saber on
ens podria dur.

El passal mes de novembre es va publicar la llista del professoral que ha adquirit la
condició de catedràtic (Ordre de 22 de novembre del 93, DOGV n" 2.155). Queda
alguna qües t ió important per concretar i casos pendents a resoldre: la data de
nomenament a efecles econòmics i admin i s t ra t ius , per a evitar la d i sc r iminac ió
respecte el professoral del territori MEC; impugnacions individuals a les puntuacions
per estar en desacord amb valoracions diferents dels t r ibuna l s ; professoral que va
i n i c i a r el procés ací i qne se l'ha exclòs de les l l i s tes per ser funcionari d'altra
administració de l'estat.

Tanmateix, el que ara volem considerar són les conseqüències que la condició de
catedràtic pot tindré sobre el conjunt dels treballadors i treballadores de Secundària.
No es tracta de dramatitzar res, sinó de veure com l'Administració està introduint
subtilment un nou model educatiu i com el professorat està abocat a formar-ne part.

La jerarquització econòmica que introdueix la condició de catedràtic i catedràtica
significa, quantitativament, una diferencia de 14.832 ptes. mensuals en passar del
n ive l l 24 al n ive l l 26 i una diferència de 6.621 pies. en el complement específic.
Comptat i debatut, una diferència de 21.453 ptes. a favor de qui obtinga aqueixa
condició. Potser algú pense que la quanti tat no ha de promoure més polèmica. També
hi ha gent que creu que ['alternativa a plantejar ha de ser augmentar el nombre de
professorat (fins ara un terç) que pot obtindré aqueixa condició. Per a nosaltres, la
reivindicació és més clara: nivell 26 per a tol el professorat de Secundària.

Les quantitats calculades (sense comptar les 8.345 pies. mensuals dei complement
específic de la caporalia de seminari) sí que suposen molls diners si Ics un im a les dels
sexennis. Hn def in i t iva , volem dir que, en conjunt, l 'Adminis t ració està fornint un
model que intenta crear una diferenciació econòmica molt gran entre professors que
Irebal len el mateix. L'Adminislració, en lloc de rclribuir tol el professoral com deuria,
eslà uliUuanl un mecanisme que ens disgrega com a col.lecliu; és un model que es pot
tornar contra nosaltres en el futur, i no sols en Secundària.

Ara bé, açò no és tot; ens inleressa continuar aprofundint més enllà de les
repercussions econòmiques, perquè podria ocórrer que, si anem sumant elements,
podem entropessar de nou amb el Cos de Catedràtics, una antiga trovalla que no
encaixa en l'estructura d 'un modern edifici: el nou sistema educatiu dissenyat en la
LOGSE.

No s'ha d'oblidar que la condició de catedràtic ja compta desmesuradament en el
concurs de trasllats i que en i'Ordre d'inici de curs es dóna preferència en diversos
aspectes a qui té aqueixa condició.

Per a nosaltres, el professorat de Secundària ha de tindré unes condicions laborals
semblants i, per tant, exigirem:

* Un nombre d'hores lectives i complementàries igual per a tothom.
* Un mecanisme d'elecció d'horari, de cicles educatius Í de nivells que respecte,

com a crileri, la data de nomenament de funcionari de carrera, lal com reconeix la
LOGSE.

* Elecció democràtica del cap de seminari.
Si l'Administració educativa dóna preferència a l'ascens persona! abans que ai bon

funcionameni del grup farà una política de personal contrària a la que s'ha demostrat
més coherent amb els indicadors de qualitat: cal engegar sistemes de compensació
centrats en el grup col.legiat. En definitiva, ens oposarem a regressar a una situació
anterior a la LOGSE que no té cap justificació de caire educatiu.

L'STEPV treballarà per a aconseguir un gran acord entre el professorat per a
abordar el tema davant la negociació del Regiament Orgànic de Centres. Estudiarem
la peculiar situació del professorat d'Ensenyament Secundari procedent del Cos de
Catedràtics Numeraris de Batxillerat pel que fa a! dret a continuar percebent el
complement de caporalia de seminari. Finalment, proposarem al professorat les
reivindicacions econòmiques que no òbriguen el ventall salarial en perjudici del sector
més jove o d'interins.

MAESTROS DE TALLER:
ESTE CURSO, DECISIVO

Con cl dcsarrollo de la adicíonal dècima
en la LOGSE, .se crea el Cnerpo de
Profesorado Técnico de Formaeión
Profesional, que desempenarà sus funciones
en la Hormación Profesiunal Específica y,
en las condiciones que se cstablczcan, en la
Secundaria Obligatòria y en el Bachilleralo,
Así mismo, se determina que se integrarà
en el nuevo cuerpo el profesorado Macslro
de Taller de Escuelas de Maestría
Industrial.

La m i s m a adicional, en su apariado 8,
eslablece que el Gobierno, prèvia consulta a
las Comunidades Autónomas, determinarà
las cspecialidades a que deben ser adscritos
los profcsores a quiencs lal disposición se
refierc, como consecuencia de las
inlegraciones previs las en ella y de las
neces idades de r ivadas de la nueva
ordcnación acadèmica, así como las àïeas y
matcrias que debcran impartir.

En el cap i tu lo cuarlo de la LOGSE,
dedicada a la FP, se dice que , para el
i n g r e s o en cl cuerpo de Profesorado
Técnico de FP serà ncccsario estar en
poscsióii de la lilulación de Diplomatura o
Arquitectura Tècnica,

En los dos anteproyectos de Real
Decreto, por el que se determinaran las
cspecialidades del cuerpo de Secundaria, se
dice que solo cl Profesorado Técnico de FP
con litulaciones de Tngenicria, Arquik'cluni,
Ingcnicria Tècnica o Arquitectura Tècnica
podrà impartir cnsenan/us en el àrea de
Tecnologia de la HSO.

Aiiiili/.ando lodo lo que he mos cxpueslo,
r e s u l t a que c s i s t e u n c o l e c t i v o de
profesorado que està siendo despla/ado de!
sistema educativo por un p rob lema de
titulaciones, sin tencr en cucnta su
cualifïciïción tècnica y específica para la
asignatura que impartí'».

Es í e p ro feso rado , los Mae s tros y
Maestras de Taller intcrinos, se queda l'uera
del cuerpo de Profesorado Técnico de FP,
no puede impartir clasc en la Secundaria
O b l i g a t ò r i a (ESO), tampoco en los
Bachilleralus, a pesar de haber sido quien
ha experímcntado en estos niveles el àrea
de Tecnologia de Reforma (asignatura de
nucva crcación con basc técnico-practica),
ni en la Formacíón Profesional Específica
de nivel 2 y nivel 3.

.Todo esto se agrava cuando, desde el aíïo
1987, la Adminis t ración, en la Oferta de
Empleo Publico (OEP), no ha sacado plazas
para profesorado de Pràclicas de las
diferentes especialidades.

En la LOGSE se contempla una via para
que estc coíectivo pucda acccder a la
f u n c i ó n púb l i ca por medio de tres
convocatorias de oposiciones, de las cuales
la primera fue en el ano 1991, sin la
necesidad de la t í tu lación exigida en la
LOGSE, però con la condic ión de una
experiència en cl lerreno laboral de dos
anos o dieciocho meses en la docència, de
manera que fac i l i t aba el ingreso del
personal intcrino a funcionario. Posibilidad
l'icticia porque las plazas oferladas en la
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pr imera convocatòria (38 plazas) fue
totalmente r i d í c u l a comparada con la
cantidad de macslros de taller intcrinos que
ocupaban vacanle ese ano (cerca de 700);
ademas hubo un número de Maeslros de
Taller que no se pudieron presentar a la
convoca tò r i a por no cumpí i r con la
experiència del liempo trabajado que exigia
la misma.

La Oferta de Empleo Publico para la
segunda convocatòria, que aún no se ha
rcalizaclo, ha sido de 60 plazas, lo cual, una
ve/ mas, ponc en d i f í c i l si tuación a cslc
coleclivo para acccdcr a la función pública.

A todo eslo hay que sumar la reducción
de puestos de Irabajo por la general i zación
de la ESO en los cenlros de FP, que
rcpercutc d i rec ta me n te en los Macslros de
Taller.

La Administración y la opinión pública
han de ver que estos profesíonales son
v à l i d o s para ocupar un puesto en la
docència, a la que aportan su experiència
profcsional, en la misma y en la indústria;
pensemos que los mecanicos, cleclrónicos,
administrativos, delineantes, informàticos,
sanitàries, y un largo etétera actualmente
forman partc de la población activa del país
y conlribuyen al avance del mismn desdc su
trabajo en los cenlros educalivos. Duranle
muchos anos han sido quienes han dado la
f'ormación practica necesaria para el
pues to de trabajo. Ahora se dice que no
lienen la l i lulación exigida, però £se va a
prescindir de ellos?

Actualmente exísten presupuestadas mas
de 900 plazas de profesorado Maestro de
Taller intcrino de vacanle completa y mas
de 100 para cubrir sustituciones. En total
existen unas 1.100 personas intcrinas
Maestras de Taller y 1.300 íüncionarías.
Es realmente vergonzoso que la
Administración, en la OEP, ofrezca 38 en la
primera convocatòria y 60 en la segunda,
ex is l iendo casí la mi sma canlidad de
profesorado interinoque funcionario.

An te toda esta problemàt ica que la

Administración ha crcado. hay que seguir
movil izando al profesorado afcctado. fil
curso pasado, en las asambleas rcalizadas,
se d e c i d i e r o n propues tas de t r a b a j o y
movil izaciones para oblener una buena
Oferia de Empleo Pública. No se consiguió
la OEP que neccsitamos, però en cambio sí
que logramos un acuerdo con la
Ad m i n i si rac i on que s u pon e avances
impnrlanles y nos alejaba de la situación
creada en el territorio MEC,

Eslos logros l'ucron:
- M a n t e n i m i c n I o de l a s ! i s t a s de

profesorado inlerino y mantenimienio de la
prioridad en el trabajo.

-El compromiso de la Administración
con los Sindicalos de asegurar la
permanència de los Maestras de Taller en el
trabajo según rèquiem cl sistema.

-La creación de la comisión de
seguí m ien Lo, para arbitrar mecanismos de
rcsolución do coniïiclos.

Indirectamente, se consiguió que el
profesorado Maestro de Taller se pudiera
presen ta r a l a s ço n v oc a I ori a s de
oposiciones después de las Ires Iransilorias,
ya que el Secretario Genera l de la
Conselleria llevo esta rcivindicación, como
la llevo Andalucía, a la Conferencia de
Educación del MEC/CC AA.

Para el STEPV es necesario convocar
asambleas con la intención de organizar al
coleclivo. No cabé duda de que habrà que
seguir ac tuando para mejorar n u e s t r a
situación anle la OEP y la aplicación de la
Reforma en cl sector.

Hasta a f io ra se esta t r aba jando en
cohiboración con otros sindicatos. Se ha
presentació cienlos de fírmas al Conseller
de Educac ión , recogidas por la
plataforma unitària de STEPV, FETE y
ccoo.

Este curso nos jugamos mucho, ya que
se decidirà la Oferia de Empleo Publico y
el futuro del coleclivo; si dejamos pasar ia
opor lun idad de i n c i d i r , nos podríamos
quedar en la calle.

DECRET DELS SPEs
Després de vàries setmanes d'espera, la Conselleria ens va enviar

el nou projecte üc Decret que regularà aquests serveis i va convocar
una Mesa Tècnica per a la discussió d'aquesl Decret. En aquesta
reunió, a la qual va assistir una completa representació de I1 STEPV -
psicòlegs i pedagogs dels SPEs i dels Gabinets Munic ipa l s i
logopedes-, es va explicar la posició de la Conselleria en tol allò que
la referència al model, ies funcions, la composició i Hi situació dels
actuals components dels serveis.

Des de feia mesos s'havia generat una gran expectativa en el sector
per difcrcnls factors: sentència que anul· lava l 'anter ior Decret,
canvis en la Direcció General d'Ordenació Educativa, filtracions
d'esborranys "confidencials". Expectatives que segurament s 'han
visi defraudades després d ' u n a lec tura comprensiva de tot el
document.

PERÒ ;,QUÉ DIU AQUEST DECRET?

Sols destacarem alguns dels apariats més significatius:
- Els nous Serveis d'orientació s'estructuraran en Serveis de sector

i en departaments d'orientació. Els primers intervindran en Ed.
Infanti l , Ed. Especial i Primària i excepcionalment en Secundària, i
els segons en Secundària. Els components d'aquests serveis seran:
professorat de Psicologia i Pedagogia del cos de Secundària, mestres

especialistes en audició Í llenguatge, treballadors i treballadores
socials i d'altres professionals.

- Per accedir a aquests llocs de treball s'haurà de fer mitjançant els
sistemes de provisió ordinaris i, posteriorment, per concurs general
de trasllats.

- Els departaments d'orientació estaran composats, si més no, per
professorat üe l'especialitat de Psicologia i Pedagogia que estaran
inclosos en la plant i l la dels instituts.

- Els actuals components dels SPEs continuaran en els seus llocs
de treball; en cl cas dels "psicopedagogs" Í psicòlegs laborals, amb
les mateixes funcions i condicions que estableix el Reial Decret
1.701/91, Art. 5.3 per al professorat de Psicologia i Pedagogia del
Cos de Secundària, sense perjudici de la nena possible integració al
cos de Secundària.

- Al t res temes importants són l 'elecció de la Direcció, el
complement específic o la coordinació entre els diferents serveis.

- Sobre els Gabinets Municipals e! Decret no incorpora novetats
significatives deixant la seua situació com està en aquest moment.
Tampoc no dóna resposta a la funcionarització del Personal Labora!
ni tampoc a la mobilitat geogràfica del conjunt dels treballadors i
treballadores dels actuals serveis.

Des de l'STEPV hem encetat un procés assembleari per a que

el conjunt del sector participe i aporte les seues opinions al
respecte. B à s i c a m e n t , i sense ser e x h a u s t i u s , Ics nost res
re iv ind icac ions són: un servei únic que iutervinga en lots els
nivells educatius -Infantil, Especial, Primària i Secundària-,
l'elecció democràtica de la direcció dels serveis d'entre els
membres d'aquest, garantir una composició en funció de les
necessitats reals Í no de les pressupostàries, uns departaments
d'orientació multiprofessionals en tols els centres de Secundària,
donar solucions als problemes dels Gabinets Municipals -
conveni, regulació, situacions laborals, planificació, adscripció
als nous serveis, funcions...-, integració dels actuals SPEs en els
nous serveis tot Í garantint la permanència en els actuals llocs
de treball, integració dels actua/s "psicopedagogs" en e! Cos de
Secundària, funcionarització de tot el personal laboral,
regulació que possibilite la mobilitat, negociació de tot allò que
fa referència a la itinerància...

El dia 13 de desembre tenim com a data límit per a presentar les
nostres propostes, que seran les que sigueu arreplegades després de
consultar al conjunt del sector. Una vegada presentades a la
Conselleria no podem restar a l'espera de la seua resposta; si volem
veure-les plasmades al text definitiu del Decret, hem de participar i
organitzar-nos.
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Negociacions sobre modificacions del
Concurs General de Trasllats del Cos de
Mestres (Educació Infantil i Primària)

El Concurs General de Trasllats del Cos de Mestres del proper curs pot
canviar. Ací us presentem els punts a modificar que va presentar el MEC en
un primer esborrany, les aportaciones que vàrem fer des de l'STEPV (Con-
federació d'STEs) i el 2on Esborrany presentat pel Ministeri. Com podreu
veure, hi ha modificacions importants. Continuarem int'ormant-vos.

1 Esborrany
del MEC

I. Augmentar el termini per
a donar destí forçós als
mestre, els llocs de treball
dels quals haja estat supri-
mit.

1. Modificació per a que
els mestres procedents de
lloc supr imi t no perden
l 'antiguitat en el centre
quan es recoLloqucn en la
zona.

3. Modificar per als mes-
tres suprimits l'obligatorie-
tat d'haver de demanar tots
els centres de la zona per
exercir el drel preferent.

4. Revisar la D. T. 1 f",
regu lan t la situació dels
afectats una vegada s'hagcn
complit les 5 convocatòries
establertes.

5. Revisar la forma d'apli-
car el barem a aquells mes-
tres que participen des del
seu p r imer destí com a
definitius, obtingut després
de ser provisionals.

6. Incloure noves formes
d'obtenció d'habilitacions:
a) Mitjançant les convo-
catòries que l'Administra-
ció realitze.
b) L'accés al cos de
Secundària per una deter-
minada especialitat s'ha de
reconèixer com habilitació
per a l 'àrea de Primària
corresponent, si aquesta
existeix.

7. Modi f i ca r l'ordre dels
distints apartats de la con-
vocatòria, de manera que
l'apartat 3 es rcsolga des-
prés del 5, per a que no es
resten possibi l i ta ts als
suprimits i als acollits a la
disposició T, 1 1 .

8. Introduir en el decret la
provisió de llocs reservats a
mestres en Ins t i tu ts de
Secundàr ia Obl iga tòr ia
segons els criteris de l'ordre
dcjuny 93.

Aportacions
dels STEs

Es demana concreció en
quant a nombre d'anys.

No han de perdre ni pun-
tuació ni antiguitat i s'ha
d'ampliar al professorat que
acccdescaal tram 12-14.

S ' h a u r i a de contemplar
també l'especialitat.

En què consistirà la "revi-
sió"?

En què consistirà la "revi-
sió"? Aquel l professorat
que es trobe al primer destí
def ini t iu puga fer ús de la
puntuació de provisional.

Reconeixement de l'habili-
tació per experiència.
A més, reconèixer les habi-
litacions d'Educació Plàsti-
ca i Tecnologia.
Disseny d'un pla específic
de formació d ins l'horari
lectiu del professorat mal
adscrit i suprimit.

Permetre a tot el professo-
rat dels centres la participa-
ció en el procés previ al
Concurs General clc Tras-
llats pera l'accés al 12-14.

2" Esborrany
del MEC

1. Augmentar a 6 anys el termini per
a que l'Administració assigne destí
forçós als mestres el lloc de treball
dels quals liaja estat suprimit.

2. Modificar l'article 26 del R. D-,
per a que ois mestres procedents
d'un iloc suprimit no pcrgucn pun-
tuació per l'apartat d'antiguitat al
centre pel fet d'ha ver obtingut un
lloc definitiu en la seua zona.
El mateix Iradament t indran
aquells mestres que procedents d'un
lloc suprimit i esgotats els 6 anys
signen destinats forçosos.

3. L'Administració educativa podrà
establir excepcions a l'obligatorietat
de sol·licitar tols els llocs de la zona,
per mantenir el dret preferent.

4. Revisió de la D. ï. 11°"°:
a) Els mestres afectats hauran de
sol·licitar tols els llocs del propi cen-
tre per al qual es troben habilitats,
b) Realitzades les 5 convocatòries a
les que es refereix l'esmentada dis-
posició, acudiran a les convocatò-
ries posteriors amb el dret prefe-
rent a la localitat.

5. Modificar la D. T. 9™", per inclou-
re en ella lots els mestres que parti-
cipen des del seu primer destí defi-
nitiu, obtingut per concurs, al qual
acudiren obligatòriament des de la
situació de provisionals de nou
ingrés. Podran optar a que se'ls
aplique l'apartat a) o c) del barem.

6. Incloure noves formes d'habilita-
ció:
a) Mijançaul les convocatòries que
l'Administració realitze per obtenir
noves especialitats,
b) Per haver accedit al Cos de Pro-
fessors d'Educació Secundària,
Idiomes i Ensenyaments Artístiques
per una especialitat corresponent a
una altra de Primària (cal elaborar
taula d'equivalències).

7. Afegir la provisió de llocs del l"
Cicle d'ESO en Ins t i tu ts de
Secundària.

8. Possiblement fóra necessari modi-
ficar alguns aspectes menors del
Decret; per exemple: a) Adequar la
terminologia a la LOGSE.
b) Article 38.2, matitzar l'expressió
"mas reciente pasesión en cl centro".

Hem fet un repàs al nou document del Ministeri, però encara queden coses pendents, com per
exemple:
- Oferta de totes les places vacants, incloses les del Cicle Superior,
- Considerar com a serveis definitius els 2 anys de destí temporal previs a la consolidació del
destí definitiu en algunes especialitats (Ed. Especial) en l'anterior sistema de concurs.
- Ampliació del Dret Preferent a qui linga sentència judicial fermu i permetre el dret a localitat
o zona a qui ha estat desplaçat.

Supressions 94
La Conselleria d'Educació va presentar, per a la seua

discussió i negociació en la Mesa Sectorial, un document
sobre els "Criteris generals per a la modificació de ía com-
posició per unitats Í plantilla dels centres docents d'Educa-
ció Infanül/Pre-escolar, Educació Primària/EGB i Educa-
ció Especial per al curs 1994-95".

La postura de l'STEPV respecte les supressions •d'uni-
tats és ben coneguda per tothom: cal obrir un procés nego-
ciador global per a l'aplicació de la Reforma al País
Valencià previ a qualsevol procés de supressions.

Aquest procés suposa, entre altres coses, tindré informa-
ció dels factors que incideixen de forma directa en el dis-
seny final de la Reforma Í previsions sobre: necessitats de
professorat per trams educatius Í especialitats, diferències
entre les plantilles actuals i les plantilles LOGSE, situació
dels possibles excedents, negociació del mapa escolar i la
xarxa de centres escolars, implantació de l'ESO, introduc-
ció de noves especialitats LOGSE...

Hem defensat en la Mesa Sectorial la necessitat d 'una
planificació global i hem demanat el compliment dels
compromisos adquirits per la Conselleria d'Educació el
curs passat davant les Corts Valencianes, el Consell Esco-
lar Valencià i la Mesa Sectorial d'Educació: la presentació
i la negociació del Pla Director de la LOGSE. I açò amb
l'objectiu d'evitar noves supressions fins que no üngam
clar el disseny final. En aquest sentit, s'ha acordat negociar

el Pla d'Aplicació de la LOGSE a partir del.mes de febrer
(vegeu article en pàgina 3). És positiu que, f ina lment ,
s'haja arribat a aquest compromís, encara que l 'Adminis-
tració educativa, però, haja insistit en portar endavant, per
a aquest curs, el procés de l'arranjament escolar.

Els criteris que s'aplicaran contenen novetats respecte
d'anys anteriors, que poden millorar Í evitar algunes
supressions, però açò ho comprovarem quan s'apliquen.
Per la nostra banda hem presentat propostes per a incidir
en la millora del document, amb la finalitat d'evitar el
major nombre de supressions.

Entre els punts concrets que hem presentat destaquem
els següents:

I . - Implantació de la ràtio LOGSE en tota l'Educació
Primària i en tots els centres sostinguts amb fons públics.

2.- Implantació de les noves especialitats LOGSE
(Anglès, Ed. Musical i Ed. Física) i de l'Educació Infantil
de 3 anys de forma generalitzada.

3.- Disminució de les ràtios mínimes i màximes dels
centres incomplets.

4.- Evitar supressions en els centres de 8 o menys unitats.
5.- Les supressions no afectaran a persones que tinguen

prevista la seua jubilació a dos anys vista.
Algunes de les nostres esmenes varen ser arreplegades

-cas dels punts 4 i 5-; d'altres, parcialment -punt 3-, Í
d'altres, no.

Novetats del nou document
* La no supressió dels llocs de treball d'Ed. Física o

Llengua Estrangera (Anglès o Francés), tret del cas que
sobren 25 o més hores en tots el grups de Primària o EGB,

* No es suprimirà un lloc de treball si afecta obligatòria-
ment a propietari definitiu quan la seua jubilació forçosa
s'ha de produir entre I' 1-9-94 i el 31-8-96.

* Podrà no produir-se !a supressió en aquelles localitats
que linguen només un centre de menys de 9 unitats d'Ed.
Primària/EGB, quan l'Administració educativa auloriïze
l'aplicació d 'un pla sobre dedicació horària, proposat pel
Consell Escolar de Centre Í destinat a l'atenció d'cspccialí-
tats implantades per la LOGSE o a l'escolarització de
l'alumnat de 3 anys.

* Si hi ha una vacant de Cicle Inicial i Mitjà, Llengua
Castellana i Francés, Socials o Matemàtiques/Naturals i
cal suprimir un lloc de treball en el centre, la supressió es
farà a càrrec d'aquesta vacant, amb la comprovació prèvia
que l'horari de l'altre especialista i de la resta de la planti-
lla cobreix les necessitats horàries.

* Quan calga fer la supressió en una especialitat deter-
minada en què hi haja una vacant d'una modalitat lingüís-
tica diferent i el professor potencialment afectat complesca

el requisit lingüístic corresponent a la vacant que s'ha de
suprimir, se suprimirà la vacant i es procedirà a la transfor-
mació de la modalitat lingüística del lloc que inicialment
tocava suprimir. Si el professor afectat no compleix el
requisit però va accedir al lloc de treball abans de l'entrada
en vigor de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, la
vacant se suprimirà, i es procedirà a la transformació de la
modalitat lingüística de la vacant que inicialment correspo-
nia suprimir.

* Quan corresponga realitzar la supressió d'un lloc de
treball en una escola de 8 o més un i ta t s d 'Ed,
Primària/EGB que afecte a un professor definitiu i aquest
tinga l'habilitació d'Ed. Musical, i siga necessari crear
aquesta especialitat, se suprimirà el lloc de treball i es cre-
arà un altre d'Ed. Musical. De la mateixa forma s'actuarà
en el cas de Llengua Estrangera quan es tracte d'un centre
de més de 3 5 unitats d'Ed. Primària/EGB.

* Les transformacions del catàleg es faran procurant que
afecten al personal que tinga les habilitacions per a ser
readscrit al nou lloc de treball. En cas de no tindre-la podrà
ser readscrit al nou lloc de treball en les condicions i en els
termes que estableix l'Ordre d' 1 de setembre de 1993.

Calendari del procés d'ajust
:|" Fins el 10 de desembre es faran les propostes per part

del Servei de Planificació i Estadística i la Inspecció Edu-
cativa. Propostes que la Direcció Genera l de Centres
posarà en coneixement de les Direccions Territorials.

* Fins el 20 de desembre la Direcció General remetrà als
Consells Escolars Municipals i a les Juntes de Personal les
propostes de modificació de cada centre.

* Fins el 20 de gener tenen per a fer al·legacions els
Consells Escolars Municipals i les Juntes de Personal
davant les Direccions Territorials i la Direcció General de
Centres. També els Consells Escolars de Centre tenen fins
aquesta data per a remetre les sol·licituds de no supressió i
de dedicació horària.

* Fins a I ' l de febrer la Direcció Territorial remetrà les
al·legacions de les Juntes de Personal i les actes dels Consells
Escolars i dels Claustres a la Direcció General de Centres.

* Fins el 10 de febrer la Direcció General analitzarà les
al.legacions presentades per les Juntes de Personal, els
Consells Escolars, així com les sol·licituds de no supressió
i de dedicació horària dels centres, determinant si proce-
deix la seua estimació.

* Fins el 28 de febrer la Direcció General elaborarà
l'ordre de modificacions, Í realitzarà les gestions per a que
es publique abans de 1' 1 de març.

* A partir del 28 de febrer la Direcció General donarà
resposta a les al·legacions presentades.

Des de l'STEPV hem presentat propostes de treball uni-
tari a les Juntes de Personal. En concret hem proposat la
convocatòria d'assemblees per a informar-vos amb més
detall de iot aquest procés i arreplegar les vostres propos-
tes al respecle. Participeu-hi.

Comisión de Seguimiento de los acuerdos de profesorado interino
Después de dos meses de empeza-

do el curso , por fin se r eun ió la
comisión para desarrollar el acuerdo
del profesorado inlerino. La reunión
tuvo luga r en cua t ro sesiones, un
poco a salto de mata, a lo largo de
tres semanas.

Las novedades mas importanles que
se desprenden de la reunión son:

- Cobro de Sa parte proporcional del
verano del 93 para el profesorado inte-
rino de susl i tución y de vacante (sin
eslabilidad en EGB), que debc haccrse

a través de rec I aní ac i ones individuales.
No quisieron hacerlo de oficio.

- P o s i b i l i d a d de cambio en las
opciones de provincià en el coleclivo
de EGB para el curso próximo. Queda
pendicnte de negociar' la posibilidad de
elección de mas de una provincià para
el sector de EE MM.

- La apertura de la bolsa de Inglés
en EGB.

- Ei curso próximo las adscripciones
a los dislintos servicios territoríales se
haràn por bloques, exceptuando el pri-

mer nombramiento después de los
actos unitarios en València , que se
harà compensando las necesidades del
servicio con las opciones provinciales.

- El compromiso, de cara al curso
que viene, de que las plazas de EE
MM se acerquen mas a la realidad que
en estc ano.

- El compromiso de que cobrarà el
verano quien ocupe vacante, siempre
que no retorne el profesor titular de la
plaza (excedencias malernales, exce-
dencias especiales, reingresados...).

- En cuanto a las condiciones labo-
rales, aunque se ha avanzado en algú-
nos aspectos, pueden considerarse
insuíïcicntes y nccesariamente han de
concretarse mas. Es el caso, por cjem-
plo, de EE MM, Üonde existe el ciere-
cho de reserva del puesto en la lista
por p e r m i s o con ocasión de h i jo
menor de tres aiïos, però que ejercerlo
significa retroceder, ya que no cuen-
tan esos días para la rebaremación
anual.

Quedan muchos temas pendientes y

mucho camino por recórrer para con-
seguir nuevas mejoras en las condicio-
nes de trabajo.

La parte menos positiva de la nego-
ciación es que se negocia direclamente
con la Dirección General de Personal,
cuando bastanles de los temas tratados
son competència de la de Economia.

La pròxima reunión se celebrarà en
el mes de fcbrero. Cualquier aporta-
ción para la mesa, y sobre todo cual-
quier reclamación (por ejemplo, la del
verano), hacédnosla llegar.
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Medidas de reforma
en la Función Pública

El viernes 8 de octubre el Gobierno aprobó un
proyecto de ley que pretende reformar varios
aspectos de la Ley 30/84, aspectos que se retïeren
principalmente a los planes de empleo y oferta de
empleo publico, reasignación de efectives, promo-
cíón interna, situaciones administrativas de los
funcionarios/as y jubilación anticipada. Todas
ellas, materias que afectan de una manera muy
importante al conjunto de funcionarios y funciona-
rias de las distíntas administraciones públicas.

Però, acogiéndose a lo dispuesto en el articulo
1.2 de la Ley 30/84 ("En aplicación de esta Ley
podran dictarse normas específicas para adecuarla
a las peculiaridades del personal docente..."), el
proyecto de ley excluye de la aplicación a los fun-
cionarios y funcionarias docentes de la mayor parte
de las materias que se pretende reformar.

Ahora bien, el proyecto de ley deja establecido
que las normas específicas aplicables a los funcio-
narios y funcionarias docentes, regulando estàs
materias, seran elaboradas teniendo en cuenta los
criterios establecidos con caràcter general en la
nueva ley. De donde se infiere que no se diferen-
ciaran mucho de las normas contenidas en el suso-
dicho proyecto de ley.

A pesar de lo anterior, se van a reformar algunas
materias que afectaran también a los funcionarios y
funcionarias docentes:

a) Excedència voluntària por interès particular:
Quedan modificades los períodos de tiempo de

servicios efectivos prestados necesarios para poder
solicitar este tipo de excedència, así como el tiem-
po maximo que se puede pcrmanecer en esta situa-
cïón.

De tres se pasa a cinco anos de servicios presta-
dos, desde que se accedió al Cuerpo o Escala o
desde el úllimo reingreso, como tiempo mínimo
para poder ser concedida la excedència voluntària
solicitada.

No se modifica el período mínimo de dos anos
conlinuados de permanència en esa situación de
excedència. Sí se modifica el límite maximo de
permanència. Ahora esta en diez anos. En el pro-
yecto de ley queda establecido en el mismo número
de anos que los que se hayan prestado en cualquie-
ra de las administraciones públicas, sin sobrepasar,
en ningún caso, el maximo de 15 anos.

Se anade, por otra parte, un nuevo pàrrafo, que
viene a dotar de caràcter legal al momento en que
dcbe pedirse cl reingreso, ya que ahora se cncucn-
Ira regulado en una disposición reglamentaria. El
proyecto de ley eslablece la obligación de solicitar-
lo antes de que termine el período de duración de
la excedència. No pedir el reingreso dentro de ese
período comporta la pérdida de la condición de
funcionario,

Se contempla, en el proyecto de ley, el snpuesto
de quienes ya se encuentran en la si tuación de
excedència voluntària. A estos funcionarios y fun-
cionarias siï les impone lambién el límite de 15
anos desde que pasaron a dicha situación.

b) Reingreso al servicio activo:
Se sigue mantcnicndo los dos procedim i en to s de

reingreso: medianle la parlicipación en las convo-
calorias de los concursos de iraslados o medi ante
la adscripción a un pueslo con caràcter provisional.
En esle segundo supuesto, el proyecto de ley intro-
duce la modif icación de que cl reingreso estarà
"condicionado a las ncccsidadcs del servicio". Kn
la ley actual el reingreso està condicionado línica-
mente a que exista vacante dolada presupueslaria-
mente.

c) Cesación progresiva de aclividades:
Los funcionar ios y funcionarias con 60 o mas

anos podran solicitar la reducción de su jornada de
trabajo hasta la mitad, condicionada, eso sí, a las
necesidades del servicio. Ello comportaria la
correspondiente reducción de retribuciones, a
determinar por via reglamentaria.

Hay que destacar que esta reducción de retribucio-
nes no liene que ser neeesariamenle proporcional, ya
que el proyeclo de ley no habla de reducción "pro-
porc ional" de relribuciones, como establece la
actual ley en el caso de disminución de la jornada de
trabajo de quien tcnga a su cuidado directo, por
razoncs de guarda legal, a algun menor de seis anos
o a un d i sminu ido físico o psíquico. En el citado
proyecto de ley se dice que la reducción de jornada
llevarà consigo "la reducción de retribuciones que
se deterrnine reglamentariamente".

As imismo, podran solicitar csa misma reduc-
ción de jornada aqucllos func ionar ios y funciona-
rias que la precisen en procesos de recuperación
por enfermedad. Su concesión seria, en lodo caso,
temporal y, como en el caso anterior, condiciona-
da a las necesidades del servicio. Nada se dice en
este caso sobre la reducción de retribuciones. Lo
que deja en la duda si en cstc supucslo también
existirà dicha reducción, se percibiràn las retribu-
ciones íntegras o se seguirà el mismo tratamíento
que en el caso de licencia por enfermedud. Es de
esperar que estàs dudas se vayan despejando a lo
largo de la tramilación parlamentaria del proyeclo
de ley.

Sexennis i qualitat
de l'ensenyament

Hem entrat en el segon any d'aplicació de l'acord Adminislra-
ció-sindicats fANPE, CC OO, CSIF i UGT) sobre un nou sistema
retributiu aiilodefinit, quant al seu objectiu, "per a la qualitat de
l'ensenyament".

L'STEPV no va signar aquest acord perquè ni compartim "el
sistema" ni li atorguem cap influència positiva sobre la qualitat
de l'ensenyament.

Només ha transcorregut la meitat del període d'aplicació i ja ha
començat a obrir-se un ventall retributiu que, a partir del 96,
haurà contribuït a crear més de 40 categories salarials entre el
professorat de Primària i Secundària i haurà accentuat, tant com
injustificadament, les diferències retributives per la realització
del mateix treball. No es pot trobar res de paregut a la resta de la
Funció Pública.

Des d'un punt de vista sindical, la millor contestació a l'ano-
menat sistema retributiu de "sexennis", difícilment explicable en
termes d'homologació, és el sistema linial de Canàries, on tot el
professorat, des de gener del 95, percebrà entre 58.000 Í 61.000
ptes. pel mateix concepte.

Des d'un punt de vista més global, i a propòsit de la motivació
del professorat, ho diu molt clarament el professor Gimeno
Sacristàn en Cuadernos de Pedagogia del mes de novembre-93:
"Se paga mas a menos profesores con el argumento de desigua-
les niveles de competència o de rendimiento, a sabiendas de lo
costoso que resulta me j o rar a un colectivo tan numeroso".

No anem a negar que cobrar els "sexennis" servirà a una part
del professorat per a pal·liar la congelació salarial que patim els
funcionaris públics. Açò s'haguera produït, igualment, amb qual-
sevol altre sistema acordat, l'aplicació del qual s'hagués concre-
tat en un període més o menys llarg. El que no compartim és la
ponderació salarial en termes de mèrits individuals, perquè ens
allunya d'un principi laboral bàsic: a igual treball, igual salari, i
perquè, en el terreny de la pràctica escolar, té efectes disgrega-
dors dels equips de professoral, introduïx elements de competèn-
cia i motius de picabaralles, en detriment del bou funcionament
del grup de treball, un marc que, des de l'STEPV, sempre hem
considerat determinant per a la qualitat del servei educatiu que es
dóna des dels centres.

Amb aquesta darrera idea hem arribat al segon argument que
ens du a oposar-nos al sistema de "sexennis": vincular retribu-
cions a formació no té res a veure amb la qualitat de l'ensenya-
ment, no sols perquè aferma una concepció individualista del tre-
ball docent, sinó perquè està convertint la formació en un mercat
on s'intercanvien "crèdits" per "sexennis/ples.", independent-
ment del contingut dels cursos.

Per una part, compartim plenament el principi que la formació
és un deure i un dret del professorat, tal com diu la LOGSE. En
aquest sentit, considerem necessari l'increment pressupostari que
s'ha destinat a la formació permanent del professorat. És una

1 necessitat educativa i alhora un dret del professorat, que patia un
retard insostenible, i, a més a més, és així com els docents podem
acomplir amb el nostre deure. No hi ha, per tant, cap motiu per a
vincular formació a retribucions.

Per contra, ens preocupa que, per causa d'aquesta vinculació,
es fomente el col·leccionisme de certificacions i T'oferta" de
qualsevol curs a "baix preu". La decepció del professoral que
acudeix per a formar-se a determinats cursos és una pèsima
inversió per al futur, a curt i llarg termini. A F altre costat del
problema, el professorat més al lunyat -geogràficament o admi-
nistrativa- de l'oferta de formació no veu una necessària planifi-
cació que li facilite les coses Í, de fet, pateix una major o menor
discriminació negativa. Enmig de tot açò, una carrera per perfec-
cionar el "sexenni" que no ha fet més que començar. Ja veurem
què passa quan acabe el període d'aplicació i calga tenir lots els
crèdits. Potser, aleshores, quan el "sistema" no puga donar res-
posta en qualitat ni en quantitat al tipus de demanda generada, els
autors del "nou sistema retributiu per a la qualitat de l'ensenya-
ment" comencen a pensar en desvincular la percepció d'un salari
que puguem considerar just per al treball que fem, de la formació
permanent que un sistema educatiu de qualitat necessita.

Proposem que es faça una avaluació de l'aplicació i dels
resultats del sistema a partir de la qual, i des de la Mesa Sec-
torial d'Educació, amb tots els sindicats presents, treballem
seriosament per un model de formació de qualitat i per una
estructura salarial que satisfaga tot el professoral.
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PRESSUPO
Uns Pressupostos en la via de la Convergència Europea

L'STEPV considera els Pressupostos com una eina bàsica
de disseny de l'Estat del Benestar i més en una època de
crisi, i han de ser expansius en allò que assegura
compensacions del sistema social: Ensenyament, Sanitat,
Inversió Pública. En conseqüència, un objectiu
fonamental ha de continuar sent l'apropament de les
despeses en Educació a l'índex del Producte Interior Brut
(PIB) de la mitjana comunitària. En eix sentit, hem
presentat tot un seguit d'esmenes als diferents Grups
Parlamentaris.

Els Pressupostos de la Generalitat
Valenciana de l'any 1994, xifrats en
852.735 milions -un 7'8% més que en
el 1993-, estan condicionats per la crisi
i l 'a just previst en eí Pla de
Convergència del Govern, malgrat que
la Generali tat superarà en 7.000
milions la quantitat marcada en el pla
de reducció del deute, destinant-ho a la
deficitària inversió pública valenciana.
El País Valencià és una de les CC AA
amb un menor dèficit, donat que el seu
endeutament és del 0,82%, mentre que
la mitjana estatal és del 6%. L'ajust es
notarà encara més en els anys 1995 i
1996. L'ensenyament, amb 219.237
milions de ptes. i un creixement del
4,3%, està per sota de la mitja global.

En línies generals, el projecte de
Pressupostos del 94 reflecteix un
disseny per a contenir el dèficit públic
acumulat com a conseqüència d 'una
menor recaptació d'impostos, derivada
d'una caiguda de l'activitat econòmica,
i d'una gestió descontrolada de les
despeses públiques. El Deute Públic
acumulat en la fase expans iva de
l'economia valenciana fa que els alts
interessos estrangulen l'acció pública i
condicionen l'escàs marge de maniobra
de la Generalitat Valenciana.

El Govern valencià, en sintonia amb
els Pressupostos Generals de l'Estat,
considera que el motor per a la
reactivació econòmica és la inversió
privada, i a ella dedica un seguit de
mesures de suport aprovades pel
Govern central. Mesures que a hores
d'ara no compten amb ei suport dels
agents socials, i que sota la
denominació de "Pacte Social"
acompanyen explícitamení cl Projecte
dePGEdel 1994.

Aquests pressupostos responen a les
macrodireclrius del Fons Monetari
Internacional, que recomana mesures
per tal de reduir els dèficits públics,
revisar el sistema de protecció social,
tot i p ronos t icant una reac t ivac ió
econòmica a partir del segon semestre
del 1994, amb una remuntada del PIB
europeu comunitari del 1,6%.

Per Depar taments , A g r i c u l t u r a ,
Administració Pública Í Treball eixen
reforçats, amb increments del 47%,
40% i 16%, respectivament. Baixen
Corts, Economia, indústria i Cultura,
un 3%. Obres Públiques a penes creix
un 0,2%, Presidència, un 0,6%.
Ensenyament, 4,3%, i Sanitat, 5,8%,
creixen per sota de la mitja. Medi
Ambient, amb un 12%, és una de les
que més augmenten.

El projecte de l l e i conté la
supressió d'organismes: Insl i lut de la
Dona, IVAECM, I V A S S i de la
Joventut. El text també contempla la
cessió de l'IRPF, encara que tan sols
preveu el m í n i m -i no cl m à x i m
possible-, cl que suposa uns ingressos
de 800 milions.

RESUM DE LES ESMENES I
APORTACIONS PRESENTADES
ALS GRUPS PARLAMENTARIS

* "Increment salarial igual que la
inflació prevista. Clàusula de revisió
salarial."

* "Amb l'objectiu de donar
compliment a la transitòria 5.2 de la
LOGSE, reivindiquem una Oferta
d'Ocupació ampla en l'Ensenyament."

* Actualment existeixen diferents
remuneracions per "dietes, locomoció i
trasllats", segons els diferents grups en
els quals es c lass i f iquen els
funcionaris. Proposem l'aplicació d'un
nou criteri unificador per a tot el
personal de la Generalitat.

* La Conselleria d'Educació i la
Conselleria d'Hisenda haurien d'estar
facultades per poder superar, després
de la negociació corresponent amb els
sindicats docents, el mòdul econòmic
establert en l 'Annex III d'aquesta llei,
amb l 'objectiu d'assolir l'Analogia
Retributiva dels treballadors de
l'Ensenyament dels Centres Concertats
amb els funcionaris docents.

* "Entenem que condic ionar en
l ' ensenyament l ' amp l i ac ió de
dotacions de Personal significa impedir
l ' ap l icac ió de la LOGSE al País
Valencià".

* "Incloure en les exempcions de
taxes la del personal docent, fills i
filles i cònjuges pel que fa a les laxes
universitàries ".

* No es pot introduir la contractació
a temps parcial, ja que suposa una
modi f i cac ió en les condicions de
treball del professorat i, per tant, "ha
de ser objecte de negociació en els
marcs legalment establerts".

SECCIÓ 9. EDUCACIÓ I
CIÈNCIA

L'any 1993 el total dels Pressupostos
era de 790.577 milions, destinant-se a
Educació 210.204 m i l i o n s , el que
representa un percentatge del 26,58%
dels Pressupostos. En el 1994 el total
es de 852.735 m i l i o n s , ded i can t a
Educació 219.237, un percentatge del
25,70 %. Això significa que en el 1994
tindrem un 0,88% menys sobre el
total que en el 1993.

A n i v e l l es ta ta l , es p rodue ix un
retrocés en el percentatge del PIB
dedicat a despesa pública educativa,
estancant-se en el 4% Í allunyanl-se del
6% que fa anys dediquen la majoria
dels països europeus occidentals. Això
s ign i f i c a i ncompl i r novamen t l a
Disposició a d d i c i o n a l 3 . 1 de la
LOGSE. És c o n s t a l a b l c que
l'ensenyament perd pes en el conjunt
de despeses de l'Estat.

Al PV Ui p o l í t i c a d ' E d u c a c i ó
experimenta un creixement superior al
4% sobre l'any anterior. Si al constatar
cl creixement restem els 4.000 milions

de l'FP i apliquem la inflació interanual
real (4,6%), significa que en valors
reals tenim un retrocés pressupostari
en l'ensenyament

* Cal introduir una línia
pressupostària que permela a les
organi tzacions sindicals docents
l'accés en condicions al procés de
negociació col·lectiva.

* Desaparició de la disminució de 98
dotacions en el 1994.

* La planificació de la nova xarxa de
centres i el disseny final de l'ESO ens
du a discrepar de la disminució en un
32,31% de! Capítol 6 d'inversions reals
(- 1.970.972.000 ptes).

* Eliminar el codi línea 4,02 d 'un
import de 83.689.000 pts. destinat a
a judar a a l u m n e s de Seminar is
Diocesans i dedicar-la a un major
increment en la quota de substitucions.

* Subvencions i Convenis d'EPA.
De 158 mi l ions de ptes. en el 1993
passem a 170 milions. És insuficient
aquesta quantitat. S'ha d'incrementar,
tal i com es reivindica des de la Mesa
dels Agents socials d'EPA, fins a 314
milions.

* "Ajudes a institucions educatives de
menors de quatre anys". Mantenir
l'import de l'any passat, com a mínim
-240 milions de pies.- i no disminuir-lo.

*• "Foment ensenyament en valencià
en Centres Concertats". De 32 milions
de ptes. en el 1993 ara es redueix a 20
mil ions de pts. Pensem que aquesta
mesura no està d'acord amb l'objectiu
del Govern va l enc i à d ' i m p u l s a r i
fomentar el valencià.

* Diferents cossos de professoral de
Secundària.

* Mesures per a reduir el nombre de
professoral eventual. En cl professoral
lècnic d'FP i mestres de taller el
professoral interí ocupa la quantitat del
41,30% (en total, 960 places), mentre

que els funcionaris són 1.364, tan sols
el 58,69%; en la resta de n ive l l s
representa més del 18,6% de la
plantilla.

- Augment dels pressupostos en
aquest capítol (sols I '1,42%), molt
inferior a l'IPC previst pel Govern.

- Augment de les dotacions de
funcionament i de la partida dedicada a
construir centres nous.

- El 47,98% del pressupost està
compromès en despeses anteriors, i
sols el 52,02% respon a noves
despeses per al 94. D'aquesta forma
s'està qüestionant la infrastructura
necessària per a garantir la Reforma
Educativa.

- Cal un acord econòmic entre les
Conselleries d'Educació Í Treball en
les quantitats destinades a la Formació
Professional Ocupacional, que permeta
controlar aquesta inversió.

- S 'ha de recuperar la l ín i a
d'actuaeió anterior per potenciar la
Formació del Professoral. En el 1994
els Codis línia 402 i 405 es congelen.

El primer en 25 milions de pies. i el
segon en 10 mi l i ons de ptes.
Precisament les úniques subvencions
concedides a activitats autònomes.
S'haurien d'incrementar com a mínim
el mateix que la inflació real.

- En la Universitat l'increment del
4,51%, descomptant la inflació actual
(4,5), suposa en !a pràctica un
increment O, entrant en contradicció
amb l ' o b j e c t i u 1.4 "d 'apropar la
despesa en Educació Superior, en
termes del PIB, a la m i t j a n a
comunitària", i no es té en compte les
necessi ta ts pressupostàries que
suposa la Reforma dels Plans
d'Estudi.

- En el Capítol VI apareix un
increment en inversions reals de 5.600
milions de pessetes, a canvi de reduir
4.600 milions de ptes. les
transferències de Cap i t a l a les
Universitats.

- S'han d'incrementar Ics quantitats
destinades a la Invesligaeió Científica i
Tècnica, i no disminuir.

L'STEPV considera que amb aquestos Pressupostos Educatius serà
pràcticament inviable el compliment de la LOGSE en:

1.- Inversions: Per a construir els Centres necessaris i remodelar o adequar els
exislenls, de tal forma que acomplesquen els requisits del Reial Decret de mínims
que la pròpia LOGSE fixa, per a reduir Ics ratios, creació de nous centres en zones
urbanes, elc.

2.- Despeses Corrents: Dotar als Centres dels recursos necessaris per exercir la
seua autonomia de gestió i pedagògica, complint els seus projectes educatius i
curriculars.

3.- Personal: Per garantir els especialisles d'Idiomes, Educació Eísiea, Música,
Suporl i Gabinets d'Orientació, tractaments adienls de la Diversitat, tant en
Cenlres urbans com en els rurals, per acabar amb el problema de les substitucions
del professorat i de les afins...

L'STEPV espera que en la scua tramitació parlamentària milloren els
Pressupostos, en la línia de les aportacions abans descrites, i fa una crida a
tots els Claustres, Consells Escolars de Centres, Municipals, APAs, etc, amb
la finalitat de pressionar i exigir del Govern valencià l'acompliment dels seus
compromisos amb la millora del servei públic educatiu, donant un impuls real
a la Reforma.
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ELS PRESSUPOSTOS
GENERALS I LA CONCERTADA

En l ín ies generals , el projecte de Llei de la Generali tat Valenciana de
Pressupostos clci 1994 reflecteix un disseny per a contenir el dèfici t públic
generat per una política econòmica equivocada. Així doncs, estan condicionats
per la crisi i pels Plans de Convergència.

Pel que fa a l'ensenyament concertat cal destacar els següents punts:
- Preveuen la congelació dels salaris. L' incremenL que hi ha a la partida

corresponent dels mòduls és per tal de cobrir l'increment de la quota patronal de
la Seguretat Social.

- Incrementen la partida d'Altres Despeses -els diners que rep el Centre- en un
4%.

- Incrementen la partida de Despeses Variables -la que reté Conselleria per
pagar substitucions, antiguitat, etc.- en un 2.5%, aproximadament.

- No preveuen la possibilitat de negociar un Acord d'Analogia Relributiva al
País Valencià.

- No quantifiquen el nombre d'unitats concertades que lli haurà enguany.
- Preveuen la possibilitat que la Conselleria pague a compte si no hi hagués

Conveni Col.lecliu.

Davant aquests Pressupostos Generals, que entenem restrictius, l'STEPV ha
presentat esmenes a tots els Grups Parlamentaris en la línia d'incloure una partida
específica que possibilite la negociació d'un Acord d'Analogia Retributiva, així
com que contemplen els Pressupostos un increment salarial, al menys iguals, a
l'increment de l'IPC.

MÒDULS DE CONCERT DELS PRESSUPOSTOS GENERALS
DE LA GENERALITAT

Educació General Bàsica/Primària
Salaris pers. docent 3.257.252
Despeses variables 459.227
Altres despeses 716.283
Total mòdul 4.432.762

Educació Especial (nivells obligatoris)
I.- Educació Bàsica/Primària.
Salaris pers. docent 3.257.252
Despeses variables 459.227
Altres despeses 764.035
Total mòdul 4.480.514
Personal complementari:
Psíquics 2.452.750
Autistes 1.974.502
Auditius 2.278.037
Plurideficients 2.835.785
2.- FP Aprenentatge de tasques
Salaris pers. docent 6.5Í4.504
Despeses variables 602.543
Altres despeses 1.088.468
Total mòdul 8.205.515
Personal complementari:
Psíquics 3.906.812
Autistes 3.470.976
Audit ius 3.022.326
Plurideficienis 4.357.540

Formació Professional Primer Grau
1.- Industrial i Agrària
Salaris pers. docent 5.856.652
Despeses variables 814.794

Altres despeses 1.020.439
Total mòdul 7.691.885
2.- Serveis
Salaris pers. docent 5.856.652
Despeses variables 814.794
Altres despeses 892.537
Total mòdul 7.563.983

Formació Professional Segon Grau
1.- Administrativa i Delineació
Salaris pers. docent 5.406.141
Despeses variables 809.522
Altres despeses 956.322
Total mòdul 7.171.985
2.- Altres especialitats
Salaris pers. docent 5.406.141
Despeses variables :.. 809.522
Altres despeses 1.092.750
Total mòdul 7.308.413

BUP i COU
Salaris pers. docent 5.080.565
Despeses variables 1.004.184
Altres despeses 1.027.768
Total mòdul 7.112.517

ESO. Primer Cicle
Salaris pers, docent 3.843.557
Despeses variables 531.263
Altres despeses 716.283
Total mòdul 5.091.103

L'ANALOGIA
RETRIBUTIVA ACÍ I AVUI

El 31 de desembre de 1993 conclou l'Acord d'Analogia Retributiva signat l'any
1988 entre eis Sindicats i el MEC. Ara és el moment de fer el balanç, per tal de veure
si, tal com hem vingut denunciant des de fa anys, s'han complit eís objetius que ens
marcàrem amb aquella signatura.

Cal assenyalar la interpretació restrictiva que el MEC lia fel de i'Acord durant els
sis anys de vigència; així, tenim que:

- Sempre ha aplicat els increments amb un any de retard, ja que calculava
l'increment addicional d'analogia sobre el salari a 31-12 de l'any anterior i no sobre
salaria 1-1 de l 'any corresponent.

- L'increment addicional que en concepte d'analogia hauríem d'haver cobrat des de
gener de! 93, només s'ha pagat des del mes de setembre a l'EGB i des d'octubre a
EEMM.

- Arran de la negociació del Nou Sistema Retributiu dels funcionaris docents, el
MEC interpretà que els increments relributius no eren salari, sinó una mena de "plus
de procluclivitat" (?) i, per tanl, no entrava dintre de l'Acord d'Analogia.

També cal assenyalar que la negociació del Nou Sistema Retributiu no va ser igual
a lot l'Estal. Cada CA amb competències plenes va dur la seua, donant com resultat
increments diferents en cadascuna d'elles. Així, al País Valencià el funcionaria!
docent ha tingut un increment corresponent a l'anomenat sexenni O de 19.000 ptcs
mensuals mentre que per als que depenen del MEC és de 15.000 ptes.

Front aquesta situació hem demanat reiteradament l ' inici de negociacions entre la
Conselleria d'Educació i els Sindicats, per tal de revisar l'Acord del 88 i adaptar-lo al
PV. Fins ara no ha haguí resposla.

Com a conclusió hem de dir que l'Acord d'Analogia Relribuliva ha estal positiu
perquè ens ha permès durant uns anys tindré uns increments salarials prou superiors a
l'increment anual de ITPC, però no perquè haja complit els objetius marcats de que a
hores d'ara cobrarem el 95% del total de les retribucions d 'un funcionari docent.

Aquesta és la situació actual del nostre salari respecte el del funcionaria! docent del
País Valencià:

CENTRES EN CRISI:

UNA NOVA NEGOCIACIÓ
Després de molts mesos demanant l ' inici de la negociació

d 'un nou Acord de Centres en Cris i , la Conse l l e r i a
d 'Educació f ina lment va convocar els Sindicats i les
Patronals. En la primera reunió sols es va parlar de la
mecànica de la negociació i del possible calendari, assumint
la Conselleria el compromís d'elaborar un document base per
a la negociació.

Eix document resultà ser una mala còpia de l'Acord que
amb el MEC va signar sols FS1E i que f ins Í to£
l'empitjorava. No creava nous llocs de treball, li donava a la
Patronal la l.liberlat de triar el professoral, i nc lú s el de
suport, no preveia l'aplicació de la LOGSE, etc. Lògicament
va ser rebutjat per tots els Sindicats, comprometent-sc ia
Conselleria a el.laborar un de nou a partir dels documents
que li vam entregar els Sindicats. USO i FSIE van preferir
entregar els documents en eix mateix moment, en compte
d'esperar a la possibilitat d'entregar-ne un d'unitari.

Els tres Sindicats que no vam entregar document, CCOO,
UGT i l'STEPV, quedàrem, a proposta nostra, en intentar
elaborar un d'unitari i intentar que també el signaren USO i
FSIE. Després de dues setmanes intentant reunir-nos, la
sorpresa ha estat que UGT no ha volgut ni tan sols acudir a la
reunió, posant excuses pelegrines.

CCOO i l'STE-PV hem acordat els plantejaments a
defensar en la negociació. USO i FSIE han refusat signar el
document per -segons diuen- no deixar soles a UGT.

Com podeu veure, hem intentat una vegada més la unitat
d'acció amb la resta de Sindicats i ha estat impossible, per
protagonismes que no entenem. És una llàstima perquè el
document que nosaltres hem presentat, després de ies
converses mantingudes, podia haver estat la base d'un ample
consens sindical. El nostre document és el següent:

PROPOSTA D'ACORD DE CENTRES EN CRISI

1 . - Preàmbul: Def in i r marc LOGSE; compromís de
l'Administració de negociar la seua aplicació al Sector.

2.- Finalitat i objectius: Recol.locació del professorat i
adequació progressiva dels Centres a la LOGSE.

3.- Àmbits d'aplicació:
Terrilorial: País Valencià.
Temporal: Període d'aplicació de la LOGSE; adaptació

any a any.
Funcional: Centres privats mantinguts, totalment o parcial,

amb fons públics que varien la seua estructura docent per
decisió administrativa. S'establiran dos Cens, un de Centres
"emissors" i altre de Centres "receptors".

Personal: Tot el personal, amb pagament delegat o no,
contractat almenys per la meitat de la jornada laboral .
S 'estabïirà un cens per cada categoria professional del
personal afectat, unificant-se aquelles que es puga.

4.- Mesures previstes:
Per als treballadors Í treballadores afectats:
-increments de plantilla en Centres mantinguts amb fons

públics. Definició de plantilles tipus, incloent-hi el PND i el
PAS, segons les unitats dels Centres: professorat especialista,
professorat de suport, professorat de suport a la Direcció per
tal de reduir la jornada lectïva a càrrecs unipersonals i altres,
creixement vegetatiu, ampliacions de concerts, aplicació
ESO.

- Altres mesures de recol.locació: concerts o subvencions

entre la Conselleria d'Educació i altres entitats de caràcter
públic, parapúblic o privat; indemnització per a la creació
d'empreses que servesquen ai sistema educatiu; interinatge
en la funció pública, docent o no (puntuació específica en les
futures borses); vacants de plantilla amb l'aplicació d ' un
barem pactat.

- Mesures d'eixida del sistema: indemnització legal,
indemnització incentivada, jubilació anticipada.

- Mesures complementàries: formació en les noves
especialitats LOGSE, formació específica per al personal
amb titulacions insuficients.

Per al conjunt dels treballadors i treballadores del Sector:
- Reducció progressiva de jornada en EE MM/Secundària.
- Reducció de jornada lectiva a càrrecs unipersonals i

altres segons Ics unitats del Centre.
- Jubilacions anticipades.
- Reducció de jornada lectiva a majors de 55 anys amb

contractes de relleu.
- Formació continuada.
- Habilitació del professorat.
Per als Centres:
- Per als Centres "emissors": facilitats en la tramitació dels

expedients de regulació de l'ocupació; pagament de les
indemnitzacions; aquelles mesures previstes per als Centres
receptors, sempre i quan el Centre tinga una viabilitat
mínima de "x" anys; aquelles mesures previstes per aí
conjunt dels treballadors i treballadores.

- Per als Centres "receptors": homologació de plantilles;
suport a la direcció; assignació d'especialistes; professorat de
suport ; increment de la ràüo professorat /aula en EE
MM/Secundària; participació en els plans institucionals de
formació del professorat; finançament de la formació lligada
aís Centres; pagament d'indemnitzacions en cas de passar a
ser Centre emissor; accés als plans de jubilacions anticipades.

5.- Accés a les mesures previstes:
Per als treballadors i treballadores afectats: haver perdut

el lloc de t r eba l l per un acte a d m i n i s t r a t i u ; t r a m i t a r
mitjançant els Sindicats ia inclusió en les relacions d'afectaís
i afectades.

Per als Centres: aaignar el present Acord, assumint,
mitjançant la corresponent acta del Consell Escolar del
Centre, l'apiicació del barem pactat entre l'Administració, els
Sindicats i les Patronals per a la cobertura de vacants
ordinàries de plantilla.

6.- Règim de funcionament de les mesures previstes:
Per als treballadors i treballadores: Mesures d'increment

de plantilles (llistat únic baremat pels sindicals, accés directe
a la plaça, limitat per la titulació, en acte públic); altres
mesures de recol.locació (presentació voluntària de cadascun
dels afectats/ des davant cada convocatòria concreta, barems
pactats); e ixides del s i s tema ( so l · l i c i t ud específica de
l'afectal/da).

Per als Centres:
7.- Seguiment i interpretació de l'Acord: el seguiment i

interpretació de l'Acord el realitzarà la Mesa Tripartim.
8.- Disposicions transitòries i finals: inc lus ió dels

afectats/des d'anys anteriors amb tots els drets; criteris per a
l'acomiadament per reducció d'unitats; manteniment de
l'antiguitat del treballador/a; contractació indefinida.

TAULA COMPARATIVA CORRESPONENT A L'ANY 93

EGB

FP1-TITU

FP1-AGRE

FP2-TITU

FP2-AGRE

BUP 1 COU

PÚBLICA SRNSE
SEXENNI

2.596.312

3.066.030

2.765.464

3.066.030

2.765.464

3.066.030

PÜIÏUCA AMB
SEXENNI 0

2.824.312

3.294.030

2.993.464

3.294.030

2.993.464

3.294.030

PRIVADA

2.400.103

2.793.742

2.518.924

2.815.562

2.568.128

2.816.657

% SENSE
SEXENNI

"0"

92.4

91.0

91.0

91.8

92.8

91.8

%AMB
SEXENNI

"0"

84.9

84.8

84.1

85.4

85.7

85.5

TAULA COMPARATIVA CORRESPONENT A L'ANY 94

EGB

FP1-TITQ

FP1-AGRE

FP2-TITU

FP2-AGRE

BUPICOU

PÚBLICA SENSE
SEXENNI

2.596.312

3.066.030

2.765.464

3.066.030

2.765.464

3.066.030

PUBLICA AMB
SEXENNI 0

2.824.312

3.294.030

2.993.464

3.294.030

2.993.464

3.294.030

PRIVADA

2.456.622

2.902.872

2.617.328

2.902.872

2.617.328

2.902.872

% SENSE
SEXENNI

"0"

94.6

94.6

94.6

94.6

94.6

94.6

%AMB
SEXENNI

"0"

86.9

88.1

87.4

88.1

87.4

88.1
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Negociació coLlectíva

CONTINUEN ELS
DESPROPÒSITS

D'un temps cap ací es parla
molt de negociar un Conven i
Marc que englobe els quatre que
són d'aplicació al Sector, possibi-
litat aquesta de la qual ja hem par-
lat en altres "A11-Í-O1Í", però ens
faltava parlar de quins el volen,
qui no el vol, i amb quines inten-
cions.

Per part de les Patronals, cl
volen la CECE, CEDEI (Escoles
Infan t i l s ) , CECED (Educació a
Distancia) i ANCEE (Educació
Especial), amb la intencionalitat
de consolidar una majoria de més
del 60% que neutralitze a "Educa-
ción y Gestión" (EyG) i ACADE.
Aquestes dues ú l t i m e s no cl
volen, una per mantindré el que ja
té (ACADE) i l'altra per conse-
guir-ne un propi (EyG).

Per part dels Sindicats, el volen
CC OO, USO i l'STEPV, encara
que nosaltres e! volem amb un
disseny diferent. No cl volen .ni
UGT ni ESIE. El cas d'UGT és
curiós, perquè en l'Acord Laboral
de 3-9-93 signat amb la CECE es
comprometia a negociar-lo.

Par l in t d 'aques tes premisses
s'ha iniciat ia negociació col.lecti-
va per a l 'any 94, i s 'ha i n i c i a t
amb un c ú m u l de despropòsits.
Així cl passat dia 17 de novembre
hi hagué una convocatòria de
CECE, CEDEI, ANCEE i
CECED a totes les Patronals i
Sindicats per const i tu i r la Mesa
Negociadora del I Conveni Marc.
A la reunió no es presentaren ni
ACADE (ha anunc ia t que
l'impugnarà) ni EyG. Després de
niés de 4 hores de discussió no es
va constituir, ajornant-se a una
nova convocatòria.

Al dia següent , Í convocant
ACADE, es va constituir la Mesa
Negociadora del seu Conveni amb
només els Sindicats FSTE Í UGT,
els quals no arriben al 60%. La
resta no signaren la constitució.
D'aquest Conveni, a hores d'ara,
s'han fet tres reunions i no s'ha
aclarit res.

Uns dies després, el 23 de
novembre, CECE i les altres tor-
naren a convocar, donant-se la
mateixa situació que el dia 17,
però aquesta vegada sí varen
constituir la Mesa amb els Sindi-
cats CC OO, USO i CIG, malgrat
que entre els tres no arriben al
40%. També d'aquest Conveni
s'han Tet ducs reunions a hores
d'ara. Però en aquest sí que s'ha
avançat, i s'ha avançat en un sen-
tit que no ens agrada gens, mar-
cant un calendari de reunions per
al cos comú del Conveni Marc i
paral . lelamenl altre calendari de
reunions, per Patronals i d'àmbit
estatal, per a les parts específiques
de cada sector, cosa que nosaltres
preveiem.

ï,í mentrestant, què fa EyG? ens
imaginem que preparant els recur-
sos per i m p u g n a r el C o n v e n i
Marc, igual que estaran fent els
Sindicats respecte de la Mesa que
no han constituït.

En total, un cúmul de despropò-
sits que potser acabarà enredant,
encara més, la situació del sector.

Educació artística a l'escola
Ricard Huerta*

UN CONCEPTE SUFOCANT,
SORTOSAMENT EN VIES
D'EXTINCIÓ

El contacte dels mestres amb les
matèries de caire artístic ha estat, tradi-
cionalment, superficial i tangencial.

Es evident l'interès que desperten,
entre la gran majoria dels professionals
de la docència, les activitats artísti-
ques. I no obstant, la idea genèrica
d'allò que suposa l'art o l'expressió
artística pot s ign i f i ca r a vegades un
entrebanc per a bona parí dels mestres,
degut al concepte dominant que equi-
para els treballs artístics amb una
idea de la "bellesa" que convé superar.

. Des de fa un parell de dècades, quan
als xiquets i xiquetes, a l'escola, se'ls
exigeix un treball "de plàstica", el
mestre demana un màxim de "creati-
vitat" en l'elaboració de l'exercici
requerit. En un principi, això podria
resultar atractiu i enriquidor. Quan es
verifica en la pràctica, la realitat és
contradic tòr ia , ja que els mateixos
docents en són conscients de la dificul-
tat que suposa valorar el grau d'"arüs-
ticitat" en les propostes. De fet, Í per
sort, sempre hi ha determinats mestres
que assumeixen el repte d ' impart i r les
classes de plàstica. Una vegada més, la
bona voluntat supleix les incongruèn-
cies dels sistemes caducs.

Per ensenyar aïs xiquets a llegir i
escriure ca l d e d i c a r m o l t s anys
d'esforços que, al remat, quallaran en
allò que entenem per "alfabetitzar" als
escolars. Per contra, per dotar als
mateixos a lumnes d ' u n a educació
artística es parteix d'una suposada cre-
ativitat innata, que els menuts ja pos-
seeixen, i la qual els permet dibuixar
amb grans dosis cfe llibertat.

Evidentment, si partim de la idea de
que el xiquet és un "artista", ben
poques coses podrem aportar que l i
pugnen servir per avançar en el conei-
xement de l'art.

Potser resultaria més efectiu i enri-
quidor partir de ía idea de que la reali-
tat de l'art és una forma de comunica-
ció humana amb unes característiques
pròpies i diferenciades. D'aquesta
manera, l'educació artística es conver-
teix en un llenguatge específic, i
s'equipara als models d'ensenyament
que podem u t i l i t z a r per transmetre
altres codis establerts, com poden ser
el verbal, el matemàtic o el musical.

Aquest raonament pot evidenciar-se
en un exemple molt concret:

Quan li demanem a un xiquet que
escríga, ningú no li exigeix el grau de
creat ivi ta t que se li demana quan
dibuixa.

Quan algú ens pregunta si sabem
escriure, tot Í no considerar-nos uns
Joyce o uns Carner, no dubtem en
contestar' que sí, que sabem escriure,
evidentment.

Per contra, quan algú demana si
sabem dibuixar, la immensa majoria
de ies respostes apunten a ia resposta
negativa.

Amb aquest pressupòsit, podem
arriscar-nos a ensenyar dibuix des de
la perspectiva de qui no se sent capaç
per dibuixar?

LA FORMACIÓ, INICIAL
ï PERMANENT

Quan arriben els alumnes a l'Escola
de Mestres, en l'assignatura de Dibuix
els passem una enquesta per conèixer
quin ha estat el contacte que han tingut
a n t e r i o r m e n t amb tot allò que fa
referència al món de l'art. La immensa
majoria insisteixen en que ells no
saben dibuixar.

Des d ' un bell principi, davan t

presenta

.'ALFABET D
ALEXANDRE

d 'aquest posicionament radical de
l 'alumnat, intentem explicar-los que, si
són capaços de ratllar, d'escriure i de
captar missatges v isua ls , hauran de
reconèixer que, com a m í n i m , són
usuaris i beneficiaris del que entenem
com la "cultura de la imatge".

1 és que en l'educació artística, a
més de l'aspecte productiu, cal tindré
en compte també la possibilitat de "lle-
gir les imatges", de gaudir de la repre-
sentació visual. 1 aquest parany resulta
de gran importància si tenim en comp-
te que tots els xiquets passen una gran
quantitat d'hores davant de la pantalla
de televisió.

D'aquesta manera s'entén que, per
tai de plantejar un canvi d 'act i tud
davant de llenguatge visual i artístic,
caldrà començar per formar als futurs
mestres. També convindrà elaborar
mecanismes de formació permanent
per tots aquells que ja exerceixen en la
pràctica de la docència. Arnb aquesta
actualització de la proposta iniciarem
el camí que ens portarà a entendre el
llenguatge de l'art com un mecanisme
comunicatiu abastable, superant
aquella falsa barrera que separava l'art
de la majoria de la gent, deixant-lo
com un parany tan sols accessible als
elegits Í iniciats.

Entenem que els primers implicats
en la transmissió dels nous conceptes
de la comunicació artística són els
mestres. I per tant, la tasca dels forma-
dors de formadors és doblement efecti-
va, ja que dotarem als ensenyants de
mecanismes que repercutiran tant en la
pròpia adquisició personal del mestre
com en llegat que arriba finalment als
xiquets de Primària.

La tradicional situació precària de
les matèries artístiques i humanísti-
ques, en els diferents àmbits i nivells
de l ' ensenyament , es reflecteix de
manera inaudita en ia recent implanta-
ció de les noves titulacions de mestre,
sobretot pel que fa als llenguatges
artístics. Com a nota positiva, el fet
d'haver aconseguit i n s t i t u i r la figura
del mestre especialista en educació
musical.

Si el llenguatge de la música reque-
reix un especialista en cada centre edu-
cat iu , també es fa necessari als
col·legis, i particularment amb més

motiu, en els cicles de Primària, un
especialista en educació visual i plàsti-
ca, en educació artística. I conside-
rem essencial l'edaí dels xiquets de
P r i m à r i a , perquè prec i sament en
aquest moment els xiquets opten per
deixar de dibuixar tal i com venien
fent des de ben menuts.

Tot seguit detallem els referents més
actuals pel que fa al concepte d'educa-
ció artística.

UNA EDUCACIÓ ARTÍSTICA
ADEQUADA PER A LA
CULTURA DE LA IMATGE

Des de sempre s ' ha i n s i s t i t en
l'aspecte procedimental quan es fa
referència a l'educació artística. Rat-
llar i d ibuixar amb llapisseres, pintar
amb ceres i temperes, retallar papers
per fer un collage. Tot això és necessa-
ri i important. Tanmateix, les tècniques
i l 'ús de materials suposen un apartat
més del complex món de la comunica-
ció mitjançant l'art.

En la formació del mestre, pel que
respecta a l'educació de les arts plàsti-
ques, cal completar la idea de coneixe-
ment del medi artístic a través del que
nosaltres denominem dimensions.

Les quatre dimensions que globa-
litzen l 'educació artística serien les
següents:

1. La dimensió cultural. Estudi de
l'entorn quotidià, de l'estètica que ens
envolta i de les manifestacions històri-
ques que han fet de r art un llenguatge
universal. Estudiar les obres i llurs
característiques, dedicant-li una espe-
cial atenció als moviments del segle
XX, les avantguardes i les darreres
tendències.

2. La dimensió crítica. Conèixer els
elements compositius del llenguatge
plàstic, tant a nivell teòric com pel que
afecta a les propietats expressives i
significatives dels codis visuals. Podrí-
em, en aquest sentit, referir-nos a una
"alfabetització" visual.

3. La dimensió procedimental. Tal
i com havíem dit adés, formen part de
la tècnica els recursos emprats i també
les accions que s'hi desenvolupen a
través de l'ús. Es convenient tindré en
compte les característiques del grup i
la personalitat de cada alumne. Les

eines de treball Í la pràctica del taller
són un factor determinant en la pràcti-
ca de l'ai·l. Haurem de tindré molt pre-
sent les possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies i els mitjans de
comunicació de masses.

4. La dimensió psicopedagògica. A
molts nivells, l'educació i l'art esta-
bleixen paral·lelismes que poden resul-
tar de gran u t i l i t a t en la pràctica
docent. Tal i com apuntava Herberí
Read pels anys 40, seria desitjable que
l'art constituís la base de l'educació.
Els valors de l'art són d'allò més reco-
manable per establir criteris de con-
vivència i respecte en una societat
democràt ica com la nos t ra . La
coherència d'un sistema multicultural ,
amb uns mecanismes educatius inter-
disciplinars, pot enfortir-se a partir del
contacte directe de l'escola amb el
llenguatge artístic.

Tal Í com apuntàvem inicialment,
aquell concepte tradicional de l'edu-
cació a r t í s t i ca com una qüest ió
anecdòtica Í quasi intranscendent, cal
oblidar-lo completament. Ben prompte
haurem de recórrer als especialistes de
plàstica per tal d'acostar-nos al món de
les imatges que enlluerna i commou
els xiquets. La televisió potser no es
desitjable en grans quantitats, però el
fenomen existeix, i cal amorliguar la
influencia que exerceix sobre els més
menuts. Com? Justament l'ent-los veu-
re allò que realment existeix en aque-
lles imatges electròniques. Educant-los
en aqueix sentit.

Els ordinadors i els vídeo-jocs tam-
bé són, en últim extrem, pantalles amb
imatges electròniques. I ei coneixe-
ment d'aquest llenguatge plàstic ha
introduït tota una sèrie de valors estè-
tics i culturals que cal estudiar i analit-
zar de cara al seu aprofitament didàc-
tic.

En últim extrem, tenim la gran sort
d'haver arribat a convertir la imatge en
un l lenguatge universal; és per això
que des de les Escoles de Mestres, els
departaments de Didàctica de les Arts
continuen reivindicant la creació d 'un
mestre especialista en educació artísti-
ca.

De moment, la investigació referent
a la didàctica de l'art continua, i els
mestres adeqüen cada cop més alguns
referents artístics als seus curricula:
visites a museus, homenatges a artis-
tes, murals...

Des de les institucions s'han preocu-
pat per establir uns dissenys curricn-
lars base. que, certament, poden resul-
tar molt interessants si comencem a
progressar en les actituds respecte a les
manifestacions artístiques. En qualse-
vol cas, el tema dels DCB seria motiu
d'un altre i més profund article.

Per la mena part, una recomanació:
si ja sou uns artistes de l'ensenyament,
practiqueu i gaudiu de l'art en un taller
de plàstica.
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Organizado por ADIDE fAsociación de Inspectores
de Educación), se realiza en Alacant el II Congreso
Estatal de Inspectores de Educación

"Evaluación y calidad
de la educaciòn"

Del 19 al 22 de octubre se han dado
cita en Alacant inspectores e inspeclo-
ras de todo cl Estació para reflexionar y
debalir temas que afectan a la evalua-
ción y calidad del sistema educativo,
dcsdc el punto de vista de la inspec-
ción, con la perspectiva de establecer el
alcance de su inlervención de cara a la
mejora de los centros educaüvos en los
niveles no universitàries.

El Congreso se estructuro en bloques
de aclividadcs difcrentes: exposickmes
de expertos y rcpresentantes de la
Administración, grupos de trabajo y
mcsas redondas con parlicipación de
sindiealos y agenles sociales.

El STEPV estuvo presente en el
Congreso, representando a la Confede-
ración de STEs; acudió a las conferen-
cias y exposiciones, y participo en la
mesa redonda sobre las relaciones Ins-
pección Educativa-Comunidad Escolar.

De ías diferenles exposiciones de
expertos, queremos destacar algunos
aspeclos de las confcrencias de César
Coll y Alvaro Marchesi (Asesor y
Secrctario de Estado para la Educación,
respecüvamenle), ya que aportan anàli-
sis y propuestas de actuaciones concre-
tas que en el futuro van a ser lenidos en
cuenía por la Administración.

César Coll baso la calidad educati-
va en proporcionar un currículum
ajustado a las necesidades del alum-
nado. Explico que han hecho, en el
terrilorio MEC, un Pían de Seguimien-
to de la Implantación de la Reforma, en
el cual se han planteado tener informa-
ció'n sobre las expectativas del profeso-
rado, la elaboración de los PECs,
PCCs, y el pape! de la Inspección.
Entre los datos mas deslacables obleni-
dos indico que los plazos dados para
elaborar los PECs han resultado cortos,
y se han hecho documentos cerrados,
que deben ahora seguir abíertos y com-
pletàndose curso a curso. También han
observado que la incidència de diferen-
tes apoyos y asesoramienlo en los cen-
tros, como Inspección, CEPs, etc., ha
implícado en ocasiones superposició n
üe funciones; es necesario coordinar
mas las actuaciones en los centros, y
def in i r las funciones, de cada àmbito.
En concreto, ve las funciones de la Ins-
pección en velar por que la aplicación
de las leyes sea la "pedagógicamente"
correcta y en asesorar aspectos genera-
les, però no concretes en cada àrea y
didàctica.

Alvaro Marchesi centro su exposi-
ción en la Organización y Geslión de
los centros, basada en In participación
y la dirección, y habló de la polencia-

ción de la dirección y de la Inspec-
ción Educativa. Planteó que seguiran
respetando la LODE para la elección de
la dirección en los centros, però que
propondràn que se tenga en cuenta,
como mérilo, el ejercicio previo de la
dirección y la valoración que se haga
de sus actuaciones. Ademàs, considera
que para potenciar la dirección se
deben tomar medidas en difcrentes sen-
tidos:

- Que se elija a la dirección con
todo cl equipo clirectivo.

- Que los períodos de permanència
se alarguen, tanto los provisionales
como los definitivos.

- Que se mejoren aspectos retributi-
vos.

- Que se vinculen las direcciones al
funcionamiento de la Adminisiración
"para que se sienlan parte de ella".

- Que se prime la permanència en la
dirección para el acceso a la Inspec-
ción.

En cuanto a la Inspección, explico
que estan planteàndose que el sistema
de selección vuelva a ser por Concurso-
oposición, restringido para profesorado
en ejercicio, en el que se valoraria
mucho haber ocupado la dirección.
Considera que deben acortarse los perí-
odos actuales de provisionalidad (6
aiíos) y clarificarse su situación profe-
sional.

Se comprometió a presentar entre
finales de dieiembre y principies de
enero un DOCUMENTO DE DEBATÉ
SOBRE LA CALIDAD DE LA ENSE-
NANZA, que tendría apartados reteri-
dos a:

-1 Autonomia de los centros.
- Incentivos para el profesorado.
- Evaluación de los centros e Inspec-

ción.
-Formación del profesorado.
Este documento servirà de base de

un amplio debaté social sobre el desa-
rrollo de la LOGSE.

Poc nuestra parte, en la mesa redonda
de agentes sociales y smdicatos plante-
amos fa Inspección como asesora, eva-
luadora y dinamízadora de los centros,
ademàs de las funciones de control y
scguimiento del eumpl imienlo de las
normas legale, emanadas de los pode-
res democràticos.

Su acluación debe ser unificada, iníe-
groda, colegiada y planificada; en esta
planiiïcación debe lenerse en cuenía las
demandas c intereses tanto de la Admi-
nistración como de los órganos de par-
ticipación sociai, como Consejos Esco-
lares de centro, m u n i c i p a l e s y de
Comunidad Autònoma.

Activitats de l'Àrea de Dona

Taller d'Expressió Oral
Parlar en públic

En les reunions de l'Àrea de Dona
havíem observat que la nostra partici-
pació en el Sindical lé un handicap a
l'hora d'expressar Ics nostres opinions
en reun ions de grup mitjà Í gran:
assemblees nombroses, Consells
Nacionals, etc. Per aquest motiu con-
sideràrem que seria convenient apro-
fundir en la nostra capacitació i segu-
rital personal per a parlar en públic, a
través de l'anàlisi i de les diferències
de parlida amb què ens trobem les
dones en les nostres actuacions públi-
ques. Des de la situació inicial sentida
per cadascuna de nosaltres, iniciarem
un procés de superació d'entrebancs,
de tipus real o imaginari, que ens aju-
de a millorar ia participació sindical i
ens done més capacitat d'intervenció

pública en tols els nivells.
Amb l'objectiu ja explicat de poten-

ciar i desenvolupar la seguretat de les
dones en la transmissió oral de missat-
ges, c! procediment de treball es basa
en els següents passos:"

a) Formació del grup i r e f l e x i ó
sobre els obstacles personals.

b) Exposició d'un tema amb anàlisi
dels símptomes, i

c) Estudi de tècniques Í recursos.
d) Balanç personal i assessorament

tècnic.
El curs es desenvoluparà en ses-

sions de dues vesprades consecutives
a les seus d'Alacant i València. Hem
elaborat uns materials clc recolzament,
que podeu demanar a qualsevol de les
seus del Sindical.

OPINIÓ

Deu anys de la LUEV des de l'escola
Volem fer referència a diversos aspectes que incideixen

en Educació Infantil, Primària Í EGB després de deu anys
de l'aprovació de In LLEI D'ÚS I ENSENYAMENT DEL
VALENCIÀ, aspectes analitzats des del treball diari a
l'escola, sense aprofundir en la normativa posterior, però sí
destacant els seus efectes directes en t'escola.

Sovint escoltem el discurs de les dades estadístiques, les
quals indiquen un major nombre d'escoles que fan l'ensen-
yament en valencià atenent diversos programes. En una
societat amb un ús normalitzat de la pròpia llengua serien
xifres preocupanls; si més no, penseu què de normal tindria
que a Valladolid T11% dels alumnes realitzaren l'ensenya-
ment en castellà. Ací, al País Valencià, açò mateix repre-
senta un augment important d'ençà que s'aprovà la LUEV.

Aquesta introducció ens permet constatar que el progrés
dels centres que fan l'ensenyament en valencià ha estat
considerable, però també és cert que a més de continuar
donant suport legal a les iniciatives dels pares i mestres (el
voluntarisme), veritables responsables del citat progrés, cal
encetar una ordenació legal que siga capdavantera i enco-
ratjadora, que permeta eliminar les dificultats que s'bi
donen, al servei dels pares i mares que volen un ensenya-
ment en valencià per als seus fills.

Calen mesures més animoses i enèrgiques, que ens abo-
quen a percentatges afavoridors de la normalització del
valencià.

Mesures que anirien acompanyades pels darrers resultats
Í informes de seguiment sobre l 'ensenyament del Í en
valencià, que ens demostren i refermen que els programes
d'ensenyament en valencià i els programes d'immersió són
els únics que garanteixen el compliment de l'article I9é de
la LUEV: "Els alumnes han d'estar capacitats per a utilit-
zar, oralment i per escrit, el valencià en igualtat amb el
castellà". Els programes d'extensió progressiva del valen-
cià comporten una assignaturització del valencià que està
ben lluny d'aconseguir l'objectiu descrit a la LUEV.

En aquest sentit, sembla que la iniciativa de l'oferta
administrativa (per davant de la demanda escolar) duta a
terme en e! present curs ha suposat un encert, ja que, pràc-
ticament, en totes les escoles on s'ha ofertat han aconseguit
iniciar el programa proposat.

També ha estat important la catalogació dels llocs de tre-
ball de cada escola, que ha permès el suficient nombre de
mestres titulats que garantesquen poder impartir les classes
de i en valencià. El concurs de trasllats ha facilitat que
aquelles escoles que fan l'ensenyament en valencià reben
mestres capacitats, encara que hi ha problemes en l'adjudi-
cació de mestres interins.

Si, pel contrari, parlem d'inconvenients, cal no oblidar
l'existència d'un ordenament jurídic de rang superior a la
LUEV, que, en la pràctica, està suposant un entrebanc per
a fer una planificació lingüística més d'acord arnb els plan-
tejaments psicolingüístics més actuals (un exemple: la dis-

tribució horària de les diferents llengües) Í que dóna cober-
tura legal a actituds que van a la contra del tipus d'ensen-
yament que hauria de ser el normal a la societat valencia-
na.

Durant aquests 10 anys de la LUEV hem vist la consoli-
dació de l'Assessoria de Valencià. Ara cal ratificar-la
assignant-li la formació permanent del professorat, el qual
moltes vegades pateix la manca d'assessorament, en bene-
fici de l'excessíva tasca burocràtica de l'Assessoria i l'ele-
vat nombre de centres que s'han d'atendre amb pocs recur-
sos humans. Cal un replantejament de les funcions priorità-
ries de l'Assessoria, un augment del nombre d'assessors i
una major Í millor elaboració de materials curriculars de
qualitat, que permeta que el professoral de les escoles
valencianes tinga una formació específica en la metodolo-
gia i el tractament de l'ensenyament/aprenentatge de les
llengües en els corresponents programes plurilingües.

Més encara, quant el desenvolupament de la LOGSE, Í
la corresponent Reforma al País Valencià, no parteix de la
realitat sociolingüística dels alumnes valencianoparlauts Í
de l'estatus del valencià com a llengua minoritzada. Els
dos fets esmentats requereixen un plantejament didàctic
diferenciador, tant per al treball de l'alumnat com per a la
formació del professorat.

Finalment, anotar que, dins el marc de la LUEV, caldria
redactar tota una sèrie de normativa legal que garantirà la
coordinació de les diferents administracions (locals,
autonòmica, estatal) i de la mateixa Administració educati-
va pel que fa a l 'ús del valencià. Sovint ens trobem man-
cances en la producció de materials de qualsevol tipus
-oral, escrit, audiovisual...- realitzats en valencià Í desti-
nats a l'aula i per a qualsevol situació d'aprenentatge.

L'avanç en la societat no ha estat paral·lel a l'ensenya-
ment. La societat valenciana, organismes públics i privats,
van endarrerits en l'ús del valencià. Açò fa que els ensen-
yants ens trobem amb si tuacions d i f í c i l s de resoldre:
l'alumnat no pot utilitzar al carrer allò que ha après a
l'escola. De concrecions, n'hi ha moltes. Ja és prou signifi-
catiu que per a treballar segons quines coses s'haja de
recórrer amb freqüència a d'altres comunitats autonòmi-
ques amb les quals compartim la mateixa llengua. Esta
situació és greu perquè crea un nou prejudici lingüístic
entre els alumnes: el valencià serveix com a molt per a tre-
ballar en l'escola, però no per a usar-lo en tots els àmbits
de la societat. És funció de la LUEV, si es vof una llei efi-
caç pel que respecta a l'ús Í ensenyament, garantir àmbits
d'ús, individuals i col·lectius, per a una llengua que es diu
oficial al País Valencià. L'avanç en aquests darrers deu
anys ha existit. El ritme i la velocitat cal adequar-los a la
necessitat que tenim els valencianoparlanls que el valencià
esdevinga llengua d'ús i ensenyament.

Joan Bta. Malonda Grau

C/s programes d'immersió lingüística

Cal continuar impulsant-los
Els centres que des de fa anys por-

ten endavant els programes d'immer-
síó lingüística han posat de manifest
que aquesta és l 'única via per a que
alumnes castellanoparlants arriben a
ut i l i tzar les dues llengües amb correc-
ció, naturalitat i capacitat de recreació.

Han fet falta grans dosis d'entusias-
me per part del professorat i altres
col.leclius, Consells Escolars de cen-
tre, pares i mares que han portat
voluntàriament als seus fills a les línies
d'immersió, i la regulació per part de
l'Administració mitjançant el Progra-
ma d'Immersió Lingüística. Aquesta
normativa possibilita el recolzament
amb formació i assessorament per al
professoral, ràüos de 25 alumnes per
aula, i l'augment de la dotació de pro-
fessora t amb una persona més per
cicle, sempre que les condicions ho
aconsellen, que és sempre. El progra-
ma es basa en l 'augment de les inte-
raccions verbals en valencià, possibili-
tant que cada xiquet i xiquela tinga
moltes més oportunitats d'escoltar i
comunicar-se en la llengua d'aprenen-
tatge, i això només es pot fer augmen-
tant el nombre d'activitats orals a rea-
l i t z a r per d ia en grups d ' a l u m n e s
reduïts.

Al llarg dels primers anys les carèn-
cies hagudes en determinats aspectes
s'han superat amb la voluntat del pro-

fessorat, que ha constituït seminaris
d'immersió -com els del MRP Escola
d'Estiu-, i ha fet cursos de formació
pel seu compte i posant diners de la
seua butxaca. Les dificultats, amb falta
de materials adients, també han hagut
de superar-se de vegades amb esforços
econòmics dels pares i mares, i els
equips directius han hagut de fer equi-
l i b r i s d i f i c i l í s s ims per a situar en
aquestes aules un professorat preparat
per a dur a terme els programes.

L'actuació de l'Administració fins
ara havia estat de col·laboració, tant en
el tema de professorat com d'assesso-
rament, excepte en casos puntuals que
més val no recordar.

AUGMENT PROGRESSIU DE LA
DEMANDA I DIFICULTATS
PROGRESSIVES AMB
L'ADMINISTRACIÓ

Els ú l t ims anys, clavant l ' èxi t dels
programes, augmentà la d e m a n d a
d'immersió en ics grans ciutats i barris
d'immigració. Amb la mateixa i sospi-
tosa progressió, l 'Administració s'està
fent arrere en el compliment de les
seus pròpies normes, en temes com la
dotació de professoral de suport, el
manteniment de les ràtios de 25 alum-
nes en alguns centres, l'atenció especí-
fica a casos puntuals de centres que
necessiten professorat preparat per a la

continuació de les línies, la realització
de programes de formació específica,
la dotació de les places d'assessoria
del valencià -moltes de les quals van
quedant vacants-, etc. En aques t
moment, molta gent ja ha comprovat
que les pròpies normes escrites ai
DOGV no han estat respectades el
curs passat, i no està clar el futur per a
un programa educatiu que funcionava
bé fins ara. ^No s'hauria d'impuisar i
mantindré lot allò que funcione bé?

Els pares, mares i professorat que
seguim creent que aquesta via és ú t i l i
hauria de generalitzar-se en determina-
des zones del País Valencià, ens hem
reunil per a constituir una Plataforma
de Suport als centres d'immersió, per a
exigir de forma conjunta que no s'atu-
re cl compliment de les normes i que
s'amplie l 'ofer ia a loies les zones,
barris i pobles.

L'STEPV ha donat suport a aques-
les inicialives i, a més a més, hem pre-
sentat, al Director General d'Innovació
Educaliva, a l'Inspector en Cap dels
Serveis d'Inspecció i als tres Directors
Territorials d'Educació, un l l i s ta t de
necessitats urgents que cal atendre per
a que els centres continuen funcionant
amb la qua l i t a t aconseguida, i per a
a m p l i a r , any rere any, el nombre
d'alumnat atès i les línies d'immersió
en funcionament.
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NOTICIES DEL SINDICAT
El 13 de novembre vam celebrar a Alcoi el Consell Nacional

corresponent al primer trimestre d'aquest curs. Com sabeu, el Consell
Nacional és el màxim òrgan entre Congressos.

En aquest Consell Nacional vam debatre i aprovar els Plans de
Treball de les diferents àrees en què està organitzat el sindicat. Es
tracta de documents oberts que han passat a la discussió comarcal i
sectorial. Una vegada debatuts i aprovats en aquests òrgans, serviran
per a marcar les prioritats de Facció sindical per al present curs.

D'entre les conclusions destaquem les següents:

1. ÀREA D'ACCIÓ SINDICAL
En aquest Pla es va tractar l'actual situació político-cconòmica i els

debats al voltant del Pacte per l'ocupació i en quina mesura afecten el
nostre sector. El Consell Nacional va proposar una negociació
GLOBAL, i nu parcial, que vaja als problemes de fons: finançament i
desenvolupament de la LOGSE. En eix marc es va tractar l 'acció
sindical i es van definir uns marcs globals respecte del sistema
educatiu on figuren: els Pressupostos del 94, la xarxa de centres,
l'estabilitat en el treball, creació d'ocupació i condicions de treball; les
plantilles i ràtio; l'horari i jornada laboral; la formació del professorat;
la salut laboral; la gestió autònoma, democràtica i participativa desi
centres; el t ractament dels valors socials en l 'ensenyament;
l'existència de marcs i procediments de negociació estables.

PLATAFORMES SECTORIALS

En tots els processos d'acció sindical hem de garantir la fluïdesa de
la informació, tant de cara a l'afiliació com a la de la resta dels
treballadors i treballadores. En concret, es van aprovar les línies de
treball per als diferents sectors i que en línies generals figuren al
darrer ALL-I-OLI (Butlletí de l'Afiliació).

2. ÀREA D'ORGANITZACIÓ
Les activitats de l'àrea d'Organització al llarg d'aquest curs estaran

emmarcades en el procés de seguiment de les tasques derivades del Ve
Congrés en tot allò que fa referència a l'adequació de les estructures
territorials i/o sectorials, la participació en les tasques de la
Confederació, la coordinació de l'STEPV, l'ALL 1 OLI, la coordinació
d'òrgans com el Consell Escolar Valencià, Consells Escolars
Municipals, Comissions de Treball, Meses de Negociació, la
preparació de Jornades de formació sindical.

3. ÀREA DE POLÍTICA EDUCATIVA
El disseny de l 'àrea és molt ample i integra un conjunt de

campanyes per a explicar què entenem l'STEPV per qualitat
educativa, sobre la situació actual de l 'ensenyament i el
desenvolupament de la Reforma, a més del seguiment de la política de
la Conselleria en aquest àmbit, la participació en el Congrés d'Escola
Valenciana, l 'e laboració de materials de Formació Sindical,
l'organització dels treballs de l'Àrea de Dona, la participació en els
diferents moviments socials...

EL CONTROL D'ASSISTÈNCIA
AL TREBALL EN LA UNIVERSITAT

Con el apoyo de la Confederación de STEs

PROYECTOS DE SOLIDARIDAD
La Confederación de STEs ba decidido participar, a partir del presente

curso, en la financiación de un nuevo proyecto de cooperación sobre
"Educación popular y capacïlación para las nuevas opciones productivas
en las cooperativas de la península de Asese" en Nicaragua. Este
proyecto ha sido elaborado por la Organización No Gubernamental
(ONG) Entrepobles.

Los sindicatos de la Confederación han participado en diversas
ocasiones en el desarrollo de proyectos de solidaridad, como las recientes
campanas de "Un cuaderno, un lapícero contra el bloqueo", en el caso de
Cuba, o el "Centro de Desarrollo Infantil Estelí Heroico", en Nicaragua,
presentadas por Enlrepobles, así corno las presentadas por otras ONGs
sobre el Sàhara, Amèrica Latina, Bosnia...

En este caso la Confederación aportarà un mil]on de pesetas para un
proyecto organizado por el 1N1EP (Inst i tuto Nicaragüense de
Investigación y Educación Popular), organismo adscrito a la Universidad
Centroamerïcana (UCA), para una población directa de 44 socios de las
cooperativas y 252 indirectes.

El proyecto va dirigido al campesinado dentro del modelo de
organización cooperativa, con el objetivo de elevar la producción y la
productividad y con ello lograr el mejoramiento de las condiciones de
vida de los sectores populares.

Davant la iniciativa del Rectorat de la Universitat de
València d'efectuar un control d'assistència del personal
d'aquesta entitat i els diferents posicionaments que al
voltant s'han produït, nosaltres també tenim la nostra a
dir.

Entenem la Universitat com un servei de la societat í
per a la societat, tant pel que fa al seu finançament com
pel que fa al control que sobre fa seua tasca s'exerceix.
Així doncs, com a treballadors del sector públic i com a
partidaris d'una Universitat Pública, no ens podem ni ens
volem negar a que aquella societat que manté aquest
model i aquesta concepció, i a la que nosaltres servim
reaütze un control sobre la qualitat dels serveis que els
seus organismes oferten.

Ara bé, quin control? Aquest és el problema. I a qui es
controla? Un altre; i què es controla?, i qui controla?
Massa preguntes? Potser. Però totes exigeixen una
contestació.

Qui controla? Quan s'estableix una mesura d'aquestes
característiques sempre corre el perill d'ésser un intent
de correcció de desviacions en el recte compliment dels
deures de cadascú. I si així fos en el fons, s'ha produït en
la nostra universitat algun tipus d'incidència repetida que
aconselle la presa d 'aquestes mesures? N 'h i ha
constància fefaent que no s'acompleix amb l'assistència
al lloc de treball per part d'alguns membres o col·lectius?
És a dir, s'ha indagat sobre l'acompliment dels nostres
deures com a treballadors, i en virtut de les deficiències
observades hom ha d'obrar en conseqüència? Nosaltres
creiem i ens temem que no, o almenys mai ha estat
aquesta l'explicació que hom ens ha fet arribar des del
Rectorat.

Quins serveis? Altre tema no menys important i
escabrós: Què entenem nosaltres per qualitat de serveis
oferits? No hi ha prou amb assistir, no. I per poder oferir
uns serveis de qualitat, el primer que ens cal és tenir uns
mit jans que ho possibi l i ten. La nostra Universitat
necessita indiscutiblement millorar aquestes condicions,
que -amb molta bona voluntat- gosaríem de qualificar
d'impresentabtes. Una manca d'espais escandalosa, una
qualitat d'espais en gran paït dels casos horrorosa (set
professors compartint despatx, biblioteques on no cap ni
un sol llibre més i 011 el personal que hi treballa no es pot
ni moure...), una massificació de no dir... Bé, com hom
pot veure, la qüestió de la qualitat és molt més profunda
(i d'això n'estem tots convençuts, tots els que participem
i treballem en la nostra Universitat). La veritat és que, si
hom ens permet la frivolitat, de vegades i en alguns
casos, l'assistència als llocs de treball és més una
quotidiana heroicitat que no pas un sagrat deure. Però la
realitat, malauradament, no està com per fer bromes.

No se'ns amaga que és gairebé impossible que no hi
haja, en un col·lectiu tan nombrós com el nostre, algú
que no siga del tot zelós en el compliment del seu treball.

Nosaltres creiem que la nostra Universitat està dotada de
procediments concrets i de vegades expeditius per tal de
corregir qualsevol anomalia en la prestació d'aquests
serveis, i que són aquests els que calia posar en pràctica,
(i es posen). I, honradament, no volem creure que per
part de la Universitat de València s'haja produït cap
desament de funcions en aquest aspecte.

A qui i què es controla? No tots els serveis que presta
la nostra Universitat són equiparables. Tols iguals de
dignes, però no equiparables. Fóra un insu l t a la
intel·ligència de tothom no ser-ne conscient. El treball
d'uns col·lectius no té les mateixes obligacions que el
d'uns altres. I per tant exigeix un tractament diferent; i
açò gairebé tothom ho té clar. El treball del col.lecliu
docent exigeix unes condicions i característiques que ben
poc tenen a veure amb el treball del col·lectiu
d'administració i serveis, i per tant necessita de diferents
tractaments i consideracions. De segur que algun dels
malentesos que aquesta qüestió ha plantejat s'hagueren
obviat d'existir meses negociadores sectorials al si de la
nostra Universi tat , i d ' have r - se tractat aquesta
problemàtica d'Lina manera prèvia en aquestes meses
inexistents fins ara. Però eixa és una altra (o "la")
història.

Trobem que aquesta qüestió, tot i haver estat força
debatuda, no ho ha estat prou, i que exigeix una reflexió
més ampla i profunda que la que fins avui ens hem
vingut fent. Però això no ha de deixar espai per a
malentesos (í tenim ben present el proverbi La muller del
cèsar no només ha de semblar honrada...), ni que hom
fuig d'estudi i no acara les seues obligacions. No era, ni
és això. Almenys en el nostre cas. La Universitat té
l'obligació de vetllar per la qualitat dels serveis per ella
ofertats. Doncs que ho faça; i si no té prou mecanismes
de control, que n'arbilre més, si així ho creu necessari.
Però si els mecanismes es redueixen a una mera
burocratització i un augment de paperam, no creem que
açò done cap solució ni resultat positiu, ni que fóra de
cara a la galeria; ens tornem a (robar amb l'esmentat
problema de qui controla. Segons qui i com controlés
podríem trobar-nos amb uns comportaments i actuacions
tan viciats com els mals que es volen guarir. Tractaments
diferents en funció de les simpaties-antipaties d'alguns
caps, greuges comparatius en funció de la "bonhomia" o
no de cadascú, el manteniment (o proliferació) d'allò que
podríem anomenar les satrapies docents... No, aquest no
creem que siga ei mètode idoni. Altra cosa és que
aquesta fiscalització la fem els s ind ica t s . Almenys
nosaltres no. Estem per dir la nostra i col·laborar en tot
allò que es puga. Però no més, ni menys. I d'això
l'STEPV ha donat proves més que palpables, tot Í les
seues dificultats per ser escoltat en alguns àmbits de la
nostra Universitat. ...I seguirem dient la nostra sempre
que calga..

UN CLAUSTRE CONFLICTIU
A'l 'ú l t im Claustre de la Universi tat de V a l è n c i a l i

podríem cantar allò de "ja s'acosta Sant Josep...", i no ho
diem per Sant Josep il·lustríssim patró de les Falles- ho
diem per l'elecció a Rector. La gran discussió sobre el
professorat associat i la votació que se'n derivà, i,va ser
realment una discussió sobre les condicions de treball?, £0
va ser ser alguna cosa més? Dies abans del Claustre, algú
comentava maliciosament; jsi no discutim pels associats,
discutirem pel color de la corbata del vice-rector! El

Claustre era Teixida per a la carrera, i no precisament la
docent. La discussió i la votació del Claustre han de tindré
una lectura necessàriament política; allí es medien les forces
de cadascú -£però no érem un Bloc?- per a ía cursa,
^d'obstacles?

EI que va passar no va ser una sorpresa, però és injust que
el "tour de force" -ai,ai,ai- es fera en aquest punt i no
s'encetarà la discussió en el punt del color de la corbata del
vice-rector. Les conseqüències no hagueren estat tan -
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Durant els dies 4, 5 i fi de desembre ha tingut lloc a la Universi-
tat Politècnica de València el ler. CONC RÉS DE L'ESCOLA
VALENCIANA.

Kls 50 actes celebrats es van distribuir en tres grans apartats:
conferències, ponències i comunicacions i taules redones, a més
d'exposicions, homenatges, converses obertes i presentacions. Un
projecte que es presentà a tota la comunitat educativa amb
l'objectiu de tractar tota In complexitat de la normalització lin-
güística escolar i que ha estat un èxit d'organit/ació i desenvolu-
pament, i que, sens dubte, és ja una fita important i un referent
imprescindible en el llarg camí que encara hem de recórrer per a
la recuperació plena de Tus del valencià en tots els àmbits de la
nostra societat.

Al mateix temps, el Congrés, ha servit per a fer el necessari
balanç dels primers 10 anys de la Llei d'Us i Ensenyament del
Valencià, un referent que, sense ser l'únic, ha esdevingut l'instru-
ment imprescindible per a introduir el valencià a l'escola.

El Congrés representa, també, la constatació que, tots plegats,
som un moviment social important, no sols al si de la comunitat
educativa, sinó per a la vertebració de la societat valenciana al
voltant de la cultura i la llengua que li és pròpia.

Com a síntesi de tot el que s'ha dit, de tot el que s'ha debatut,
del diàleg desenvolupat al llarg de tres dies intensos, tenim la
satisfacció de presentar-vos les CONCLUSIONS FINALS.

RESOLUCIONS
Aquest Congrés és el resultat

de la suma i coordinació de nou
anys d'esforços organitzatius
des de les escoles, socialment
aglutinats per les nostres asso-
ciacions. Des de la Federació
Escola Valenciana esperem que
aquest Congrés done llum a una
nova i decisiva etapa en la nor-
malització lingüística d'aquest
País, i desitgem que siga una
f i ta obligada de re fe rènc ia .
"Escola Valenciana, Federació
d'Associacions per la Llengua",
organitzadora del present Con-
grés, després d'haver recollit
les diverses aportacions realit-
zades en el transcurs d'aquests
tres dies en les diferents àrees
de treball i després de l'anàlisi
corresponent, presenta les
següents resolucions:

A) PEL QUE FA A L'ÚS
SOCIAL DEL
VALENCIÀ

1. Exigim la PLANIFICA-
CIÓ d'un circuit d'ofertes cul-
turals i lúdiques al voltant de
l'escola valenciana que ajuden
a valencianitzar l'entorn: teatre,
c inema, animació lectora,
ràdio... que servesquen de refe-
rent a tota la societat.

2. Denunciem la política anti-
valenciana d'aquells organis-
mes polítics i administracions
municipals que entrebanquen la
Normalització i Normativitza-
ció Lingüística en els seus res-
pectius àmbits de gestió.

3. Remarquem l'exigència del
coneixement del valencià en la
funció pública i el món clcl tre-
ball lot afavorint Plans de Nor-
mali tzació des dels sindicats,
les empreses i l 'Administració.

4. És impresc ind ib l e una

actuació política en valencià
més quantitativa i qualitativa en
les intervencions dels dirigents
i representants polítics, amb
mesures afavoridores de
l'increment de l'ús a la premsa,
ràdio, editorials...

5. El Govern valencià ha de
vigilar i exigir el compliment
de la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valencià en tots els àmbits
de l 'Admin i s t r ac ió Local,
Autonòmica i Estatal per la
qual cosa entenem que és
necessari que la Direcció Gene-
ral de Política Lingüística, com
a organisme coordinador de la
potenciació de l'ús social de la
llengua, passe a dependre orgà-
nicament de Presidència de la
Generalitat.

6. Exigim la generalització de
Reglaments i Gabinets de Nor-
malització Lingüística munici-
pals i/o comarcals que facen
realitat la xarxa tècnica de pro-
moció lingüística.

B) PEL QUE FA ALS
MOVIMENTS CÍVICS

1. Considerem que els movi-
ments cívics són agents fona-
mentals pel que fa a la dinamit-
zació del procés de normalitza-
ció lingüística i a l'exigència de
les mesures que calen per fer-la
possible.

La Federació Escola Valen-
ciana com a moviment cívic
que és, assumeix aquesta tasca
dinamitzadora.

2. Escola Valenciana farà
seues les reivindicacions de les
APAs membres de les Associa-
cions federades amb nosaltres, i
recolzarà el tipus d'organització
que consideren conven ien t
adoptar.

3. Volem denunciar les difi-
cultats amb què es troben els
pares i les mares que sol·liciten
l'ensenyament en valencià. En
moltes ocasions han de suplir
les funcions que pertoquen prò-
piament a l'administració (con-
vocar els assessors, parlar amb
la Regidoria d'Educació, reu-
nir-se amb la Inspecció educati-
va...).

4. Des dels m o v i m e n t s
cívics cal que es rebutge la
defensa a ultrança dels interes-
sos particulars, sectorials o
corporativistes quan vagen en
contra del dret dels xiquets i
xiquetes a dominar les dues
llengües oficials.

5. Entenem que per als
moviments cívics s'han d'esta-
blir fórmules de participació
eficaç i de qualitat. No és sufi-
cient la voluntat de participar,
sinó una formació específica.
Les escoles de pares i mares
són àmbits d 'ac tuac ió ade-
quats per a adquirir unacultura
de formació per a la participa-
ció.

C) PEL QUE FA A
L'ENSENYAMENT

I . Exigim una planificació de
l'oferta en valencià que abaste
totes les zones, comarques,
pobles Í districtes escolars i que
faça previsions a curt i mig ter-
mini per tal que els Programes
d'Ensenyament en Valencià i
els Programes d'Immersió Lin-
güística siguen generalitzats a
nivell de País, tot dissenyant el
mapa escolar i lingüístic des de
l'Escola linfantil fins la Univer-
sitat. Cal, per tant, realitzar la
corresponent catalogació de
llocs de treball.

2. Per tal que siga possible
aquesta planificació és impres-
cindible la coordinació de
totes les Direccions Generals i
Serveis de la Conselleria d'E-
ducació en basc a directrius
que es plantegen des del Servei
d'Ensenyaments en Valencià,
diversificant les tasques de pro-
moció Í assessorament Í
ampliant els recursos humans.

3. És absolutament necessari
que tot el professorat valencià
siga competent en les dues
llengües oficials. Calen nous
plans de formació inicial i per-
manent del professorat en que
el preparen per al desenvolupa-
ment de qualsevol Programa
d'Educació Bilingüe.

4. És inajornable la reciproci-
tat d'homologació dels certifi-
cats i titulacions de valencià
amb les de la resta dels dominis
de la llengua catalana.

5. Exigim dotacions als cen-
tres, de recursos en valencià, de
materials didàctics específics
que compensen les mancances i
que són imprescindibles per al
desenvolupament dels Progra-
mes Bilingües.

6. Demanem que l'Adminis-
tració desenvolupe de manera
normativa el con t ingut de la
proposta "Un model educatiu
en tres llengües", publicat eom
a mate r i a l per als Dissenys
Curricular Base.

7. Pel que fa al marc legal, és
necessària la modificació de la
normativa entrebancadora del
procés de Normalització Lin-
güística com aquella que consi-
dera cl canvi de modalitat lin-
güística com una supressió i
nova creació d'unitat escolar.

Cal que s'acomplesca la nor-

mativa referent al Programa
d'Immersió Lingüística contin-
guda en l'Ordre d'Immersió
de 23 de novembre de 1990,
amb especial incidència en el
moment dels mestres de suport
que hi requereix.

Cal l'elaboració de la Llei
d'EPA Valenciana c r ean t
l'adequat organisme de planifi-
cació d'accions Í gestió de
recursos, dins d 'un PLA DE
xoc de Normalització Lingüís-
tica de les persones adultes.

8. És ineludible la realització
de treballs efectius d'investiga-
ció i estudi de tipus empíric així
com avaluacions per tal de cop-
sar els resultats dels Programes
i posar-ne si cal, les mesures
correctores, des de les instàn-
cies responsables.

9. Reclamem la realització
continuada d'activitats expli-
catives de divulgació i de pro-
moció dels Programes d'Im-
mersió i d 'Ensenyament en
Valencià.

Totes aquestes resolucions
hauran de cobrar ple sentit
emmarcades dins d'un plante-
jament social i global d'escola
que contemple la multicultu-
ralitat com a fet positiu.

Fem una crida a totes les
persones assistents a aquest
congrés, als moviments cívics
i associacions diverses per tal
que s'integren i treballen en
les coordinadores comarcals
de la Federació Escola Valen-
ciana, com a via per fer possi-
ble el seguiment d'aquestes
resolucions i la defensa de
lEscola Valenciana i de quali-
tat que tots desitgem.

València, 6 desembre 1.993


