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Quatre anys després d'aprovada la LOGSE, els fets estan demostrant que l'educació no és una
prioritat política i pressupostària per al Govern i ja s'ha començat a oblidar gran part dels aspectes
més positius que anunciava la Reforma. Com a conseqüència d'aquesta actuació de les
administracions educatives, estem constatant una profunda decepció i conformisme entre els
sectors que hem lluitat durant molts anys per a que l'educació fora un motor fonamental de progrés
i que ens igualarem en inversions Í recursos als països europeus del nostre entorn.
El PSOB Í d'altres partits polítics de la dreta han impedit, fins ara, l'aprovació d'una Llei de
Finançament de la Reforma Educativa que garantirà una aplicació progressista, però també s'ha
donat un all grau d'incompliment de la Memòria Econòmica que acompanyava la LOGSE. I en
aquest context, apareixen les 77 mesures per a la qualitat de l'ensenyament, algunes òbvies, d'altres
interessants, no falten les perilloses... Però no es diu res de com financar-les. Això sí, es farà un
Llibre Blanc (com en la LOGSE) i, potser, tornarem a començar...
Per altra banda, el desenvolupament del conjunt de la política educativa s'està fent sense que
existesca un procés de negociació en condicions, de forma que es tracten globalment els problemes
i s'aclarisquen els molts interrogants que tenen els treballadors i treballadores de l'ensenyament i cl
conjunt de la comunitat educativa. Una bona mostra és la implantació avançada de l'ESO en
determinats centres mentre que s'incompleix el calendari de negociació acordat -mes de febrer- per
a tractar (precisament!) la implantació de la Reforma.
Abordar amb garanties eixa negociació global seria un clar element motivador i aglulinador del
professoral al voltani d'una reforma educativa en profunditat.
Sense la il·lusió del professorat no és possible cap reforma. Que no es malbaraten tantes esperances.

Reviseu els sexennis

Us deuen diners
Les persones que compliren el primer
sexenni després de I'l d'octubre de
1992. però abans de l'I d'octubre de
1993, no el van començar a cobrar l'ins a
aquesta darrera data. Han estat, per tan!,
varis mesos -pol ser quasi un any- deixant de percebre un complement que els
pertoca cobrar iles de la data de compliment o. per a ser més exactes, des del

primer dia del mes següent al seu compliment. Per exemple, si el primer
sexenni (dos triennis) es va complir cl
dia 23 de novembre de I992, s'Iiauria
d'haver cobrat des del dia I de desembre
del mateix any. L'Administració, però,
no rliaurà començat a pagar lïns ei dia I
d'octubre de I993 i. per tant, s'haurà
estalvia!, indegudament, deu mesos.

Cal reclamar el pagament d ' e i x e
retard i t e n i r - h o en compte per als
propers períodes, sempre que es coniplisquen després de la data de pagament a u t o i n à t i c durant el temps
d'aplicació.
Ln totes les seus de l'STCPV teniu
un model de reclamació a la vostra disposició. Feu-ne ús.

A l'hora d'escriure aquesta crònica,
les subvencions del 93 encara no han
arribat i els interessos de les pòlisses
subscrites amb els bancs no paren de
gravar els dèficits ocasionals per la
política de subvencions de l'Administració dels darrers anys. Malgrat això,
els M R Ps porten ja mestís treballant en
Forganit/.adó de Ics Escoles d'Estiu,
així com garantint la seua conlinuïtat
mitjançant l'elaboració de debats i propostes en els seminaris permanents,
xerrades, encontres...
FI proppassat 29 de gener, a Almoines, va haver una reunió de la Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica (cniilat que agrupa els
MRPs). de la qual informem dels
aspectes més rellevanls:
- " Viure hi democràcia a l'escola" serà el lema de la XIX HSCOLA
D'LSTIU. una edició que a la MarinuSal'or, on compleix deu anys, es centrarà també al voltant de "íü anys de
formació des de l'Escola d'Estiu"
"Viure la democràcia a Fescolü" és
un debat que cal agrair en un curs en el
qual la "democràcia" en la gestió dels
centres es qüestiona a partir de la redelïnieió de conceptes com "Autonomia",
"Valors", "Gestió"... en documents
com les 77 mesures del MEC, en el
Reglament Orgànic dels centres..., així
com l'intent d'oposar les Direccions
front els Claustres, les reunions de les
Direccions front Ics Juntes de Personal,
cl Consell Escolar Valencià -i d'altres
àmbits-, la Mesa Sectorial...
Assistim a una contniref'orina educativa. Per això, nosaltres, que vam criticar els aspectes negatius de la LOGSE, no anem a renunciar, ara, a les
rebaixes en els seus aspectes positius.
COMKNCAR A CANVIAR
Els encontres dels M R Ps, les Escoles d'Estiu, associar-se en els M R Ps.
participar activament en les seues propostes, es, també, una forma de contribuir a defensar l'Escola Pública,
Popular i Valenciana.
Així, comencen per convidar-vos a
participar a l'Escola d'Estiu de Castelló, que, a l'igual que els darres anys.
es celebrarà entre els caps de setmana
de finals d'abril Í començament de
maig. Destaquem els debats, que
comptaran amb la presència de Fèlix
Angulo (Avaluació de la Reforma).
Juan Alvarez Ménde/ (Avaluació de
l'Alumnat), Ferran Roda (Avaluació
de l'Organització Escolar)...
També el Moviment Cooperatiu de
l'Escola Popular (MCEP) organitza a
finals d'abril la seua trobada anual. El
tema central treballat en tallers serà
"cultura i escola", a partir d'una
ponència de Joan Francesc Mira.
La resta d'Escoles d'Estiu faran la
seua edició al mes de juliol. Destaquem la participació en les AulesDebal de Miguel Àngel Santos. Àngel
Pérez, Gonzalo Anaya i l'ins i tot B.
Me Donall (per al lema "Viure la
Democràcia").
Continuarem informanl.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica
Carrer Cuba, 56-4. 46004 València.
Tel./Eax. 96-34! 55 I 7
Telefoneu dijous per la \esprada.
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Ja tenim decret d'SPEs
La negociació del Decret que regula els "Serveis Especialitzats d'Orientació
Educativa, Psicopedagògica i Professional" ha finalitzat després de vàries reunions de la Mesa Sectorial -i altres reunions tècniques- i de la consulta al Consell
Escolar Valencià.
Amb l'arribada del nou equip a la Conselleria d'Educació es va paralitzar tot
allò que havia fet l'anterior respecte al Decret d'aquests Serveis. Després de
conèixer la sentència del TSJ anul.lant cl Decret 53/89 (Decret que regulava el
funcionament dels SPEs), que va ser guanyada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs,
va començar una nova negociació sobre aquest Decret.
En un primer moment, la Direcció General d'Ordenació va convocar a una reunió als Col·legis de Psicòlegs i de Llicenciats, a un grup de directors i als sindicals. Aquesta Direcció General pretenia que la Negociació es fera dins del marc
d'una Mesa on estigueren Ics entitats abans esmentades i un grup de persones dels
SPEs que no representaven al conjunt del col·lectiu.
Dóna la impressió que es pretenia dividir al conjunt dels treballadors i treballadores i afeblir a les organitzacions sindicals. EI personal dels SPEs Í els sindicats
en vàries assemblees vàrem rebutjar aquests intents. Finalment, cl Decret es va
negociar en la Mesa Sectorial.
Per a l'STEPV aquesta negociació era molt important i tenia, entre d'altres,
l'objectiu de regularitzar el sector dels SPEs, així com dels Gabinets Municipals
Psicopcdagògics. Per això vam presentar 29 esmenes al text i una proposta de
desplegament del Decret.
Les nostres esmenes es concretaren, entre d'allres, en els següents punts:
- Reconeixement de les funcions de tol el personal dels Serveis: de logopèdia,
d'assistència social, de psicologia i pedagogia,...
- La proposta d'una estructura única dels serveis, integrant els SPEs, els Departaments d'Orientació i els Serveis Psicopedagògics d'altres administracions, equiparant les (uncions i garantint la coordinació.
- La democratització dels serveis, nomenament de la Direcció a proposta de
l'equip del servei.
- Garantir una plantilla suficient en cada servei.
- La proposta dels departaments d'orientació com a equips multiprofessionals i
creació d'aquesta de forma progressiva en funció de la implantació de la Reforma Educativa.
- La regulació de la situació dels Gabinets Municipals: adscripció als nous serveis, elaboració d'una normativa que garantirà l'optimització, la complementari etat dels diversos serveis, la composició, les relacions laborals Í l'equipament, així
corn la possibilitat d'establir un conveni entre l'Administració Educativa i la local
per al finançament d'aquests serveis.
- La integració de tot el personal dels actuals SPEs en la nova estructura dels
Serveis Especialitzats d'Orientació, garantint el manteniment en el seus llocs de
treball i possibilitant la mobilitat geogràfica.
- La negociació sobre la integració en el Cos de Secundària de l'actual "professoral especialitzat en psicopedagogia escolar".
- La funcionarització de! personal laboral.
- Negociació de les condicions laborals: jornada i calendari, itinerància, segur
d'accidents...
- Elaboració de! Mapa de necessitats sòcio-psicopedagògiques escolars.
Al llarg de la negociació moltes de les esmenes presentades per la delegació de
l'STEPV varen ser arreplegades per l'Administració, sobretot les referides a les
funcions, la L1SM1 o Ics addicionals i transitòries del Decret, però no va haver
acord en la regulació dels Gabinets Municipals, l'elecció de la direcció, la composició del Departament d'Orientació... També, en la darrera reunió de Mesa Sectorial, es va acordar la negociació de tota la normativa que desplegue el Decret i
les condicions laborals: jornada i calendari, plantilles, itinerància...
El Document definitiu encara no ha estat publicat, per la qual cosa tornarem a
fer una valoració quan ho estiga.

Gabinets Psicopedagògics
Municipals: Una ocasió perduda
La Conselleria d'Educació i Ciència ens va presentar un esborrany de decret
que regula els Serveis Especialitzats d'Orientació Educativa, Psicopedagògica i
Professional.
L'STEPV es va marcar com a objectiu de la negociació d'aquest decret Porden, eió del sector. Per aquest motiu vàrem reunir-nos amb personal que treballa als
Gabinets Municipals t presentàrem esmenes al text de la Conselleria que anaven
en aquesta línia, en concret:
- Que el decret abastarà tols els serveis d'orientació i no sols els depenenls de
la Conselleria d'Educació, i per tant els serveis autoritzats es consideraren com
una estructura més dels futurs serveis d'orientació.
- Que foren adscrits als serveis d'orientació del seu sector, desplegant una normativa específica que garantirà l'optimització i la complementarietat dels diferents serveis, i establirà els requisits, la composició, les relacions laborals i l'equipament per a poder obtindré subvencions i autoritzacions.
- Que es poguera establir un Conveni entre l'Administració Educativa i la local
per al finançament d'aquests serveis.
- Que qualsevol normativa que faça referència als Gabinets Municipals siga
negociada pels sindicats.
L'Administració Educativa es va negar a entrar en el fons de la problemàtica
d'aquest sector, per considerar que no tenen competències i que aquestes corresponen als Ajuntaments. Per tant, no acceptaren les esmenes del nostre sindicat.
Fins i tot no van voler arribar a un compromís sobre la normativa que despfegue
el Decret, ni la de propiciar una reunió a tres bandes: Federació Valenciana de
Municipis i Províncies, Conselleria d'Educació i Sindicats, per a parlar del Conveni.
La valoració que fem des del nostre sindicat és que s'ha perdut una bona ocasió
per a poder donar eixida a l'actual situació dels Gabinets Í del personal que hi treballa. Ara caldrà que s'organitzem i que dissenyem conjuntament una estratègia
per a defensar tant els llocs de treball del sector com per a poder aconseguir un
Conveni per al finançament dels nostres serveis.

Proposta de Calendari
Escolar per al curs 94-95

Fa pocs dies els responsables de la Conselleria presentaren -en la Mesa sectorial Í en el Consell Escolar Valenciàla seua proposta de Calendari Escolar per al proper curs.
LÍNIES BÀSIQUES DE LA PROPOSTA:
- El curs acadèmic abastarà el període comprés entre l ' I
de setembre de 1994 i el 31 d'agost de 1995 per a Primària. I entre I'l d'octubre del 1994 i el 30 de setembre del
1995 per a Secundària.
- Els períodes lectius per el centres d ' E d u c a c i ó
Infantil/Educació Pre-escolar, Educació Primària/EGB i
Educació Especial seran del 12 de setembre de i.994 al 21
de juny de 1995 (ambdós inclosos).
- Els períodes lectius per als centres d'EPA, ESO, Batxillerat, FP, Arts Aplicades i Oficis Artístics, Idiomes, Música, Art Dramàtic i Ceràmica seran del 29 de setembre de
1994 al 16 de juny de 1995.
- Seran festius per tothom:
12 d'octubre, Festa Nacional d'Espanya;
31 d'octubre, pont;
1 de novembre, Tots Sants;
6 de desembre. Dia de la Constitució Espanyola;
8 de desembre, la Immaculada Concepció;
9 de desembre, pont;
1 de maig. Dia dels Treballadors i Treballadores.
A més a més i "sense perjudici de les festes laborals, de
caràcter retribuït i no recuperables, establertes en l'àmbit
estatal i local a l'ernpar del Reial Decret 2.001/1983, els
ajuntaments podran, una vegada s'haja produït l'acord del
Consell Escolar Municipal, proposar un màxim de tres dies
festius, a efectes escolars, entre els declarats leclius".
- Els períodes de vacances, a més de l'estiu, seran:
De Nadal: des del 24 de desembre de 1994 fins al 8 de
gener de 1995 (ambdós inclosos).
De Pasqua: des del 13 fins al 24 d'abril de 1.995 (ambdós inclosos).
NOVETATS RESPEC1 K AL CALENDARI
ESCOLAR ANTERIOR
Amb aquest Calendari tornem al del curs 91-92, que era
un calendari uniforme per a lots els centres. Desapareix
així la flexibilitat atorgada aquest curs als Consells Escolars Municipals, que hi podien adaptar el calendari a les
peculiaritats pròpies de cada municipi sempre que acompliren cl nombre de dies leclius exigits en l'ordre i s'ajustaren al començament i acabament de classes. Tampoc apareix cl descans inlerlrimcslral del segon trimestre que figurava en el curs 92-93. Per tant, tota la flexibilitat i autonomia del CEM es veurà reduïda a encaixar ires dies dins del
calendari.
Pel que respecla als cenlres amb experimentació o
implantació anticipada de l'ESO:
"Els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria,
hauran d'iniciar-se i finalitzar durant el període eslablerl
per al centre en què s'imparteixen aquests ensenyamcnls"
(Ari. 8 del projecle).
"Els centres de Primària que imparlesquen experimentalmenl el primer cicle d'ESO hauran d'adequar la jornada
diària, d'acord amb les instruccions que es diclen a tal
efccle."

QUÈ HEM DEFENSAT DURANT EL PROCÉS DE
DEBAT DEL CALENDARI
Hem continuat defensant la màxima autonomia possible
per als Consells Escolars Municipals. Per això, aquesta
proposta és un retrocés en la consecució de més competències per a la Comunitat Educativa. Els responsables de
l'Administració Educativa han argumentat que el calendari
actualment vigent (que, dit siga de passada, havia de servir
de base per al nou calendari de la LOGSE) ha generat, en
alguns municipis, molts problemes a l'hora de la seua aplicació i molt de desconcert entre molts pares i marcs i professorat. Aproximadament, els argumenls que es donaren
l'a dos anys, quan la introducció del període de descans
i nle [trimestral.
Nosaltres discrepem. No podem acceplar que se'ns prcsenle el calendari actual com a c o n f l i c t i u , sense que
s'acompanye d'un estudi on consten quins han estat els
problemes reals, quins municipis s'han extralimital o s'han
inhibit, quines han estal les queixes concretes üe parcs i
mares i professorat, etc. I sobretot, en aquesta valoració,

discrepem quan "s'alribuixen les responsabilitats". La responsabilitat li correspon en exclusivitat a l'Administració
Educativa, que o no ha volgut definir-se, o deliberadament
ha deixat que l'aplicació d'aquest calendari es convertirà
en conflictiva en alguns municipis emblemàtics (València,
per posar algun exemple). Evitar gran part dels problemes
(si és que n'ha hagut tants!) passava, i així li ho va expressar FSTEPV, per una bona campanya d'informació, tant
sobre què es pretenia amb els c a n v i s com sobre com
s'havia d'aplicar el calendari. No sols no es va fer eixa
campanya, sinó que tampoc s'enviaren als CEM unes
mínimes instruccions que pogueren servir per a clarificar,
i, a més a més, per generar més desconcert, s'arribà a interpretacions contradictòries en l'aplicació, segons a quin inspector o inspectora li preguntaren.
Després d'un exhaustiu estudi del calendari per al 94-95,
proposàrem el descans intertrimestral de febrer, per als
dics 27 i 28, perquè així es talla el trimestre a la meitat i, a
més a més, coincideix amb les festes del Carnestoltes.
Ens hem oposat a la redacció donada a l'article 11, que
permetia als centres l'obertura amb anterioritat i el tancament amb posterioritat a l'horari establert. Vaja per davant
que aquesta és una mesura que, quan s'aplique amb unes
condicions adequades, nosaltres li donarem suport, perquè
considerem que alguns casos i algunes circumstàncies ho
aconsellen. Ara bé, la redacció proposada era d'una ambigüitat tal que es deixava la pona obena perquè alguns cenlres, sota l'excusa de circumstàncies extraordinàries, imposaren tot un seguit d'activitats extraescolars i, com que no
es pol produir cosí addicional, estava clar que eixc lemps
hauria de ser assumit pel professoral, la qual cosa implicaria que s'havia de retreure lemps per a les a c t i v i t a t s
pedagògiques pròpies (reunions de cicles, departaments,
claustres, coordinació pedagògica, etc.).
La nostra proposta en aquesl lema va ser que, més lemps
de permanència de l'alumnat en els centres alenenl a circumstàncies que així ho aconsellen, SÍ (tot el temps que
siga necessari). Ara bé, que això s'ha de regular de forma
clara per especificar, si més no, per a què?, com?, en quines circumstàncies i a càrrec de qui? Ens oposem a que
siga a càrrec del professorat, que veuria aixf incrementades
les seues activitats. Proposem la conlraclació de personal
de suport que es faça càrrec de totes les activitats complementàries que es dissenyen, inclosa la vigilància dels menjadors escolars i l'atenció a l'alumnat després del dinar.
Per últim, hem moslral la nostra sorpresa en comprovar
que l'ESO tindrà horaris i calendari escolar difercnls, atenent a la ubicació. És a dir, si hi ha implantació anticipada
del primer cicle d'ESO en un centre de Primària, es regirà
pel calendari de Primària; si, per contra, s'ubica en un centre de Secundària ,es regirà pel calendari d'aquest.
QUÈ ENS HA ARREPLEGAT L'ADMINISTRACIÓ
EDUCATIVA EN LES NEGOCIACIONS
Després de la nostra insistència respecte a l'article I I , ha
decidit retirar-lo, i s'ha compromès a estudiar-lo més a
fons perquè puga ser aplicat en cursos posteriors sense que
gènere conflictivital. Perquè es veja la importància üel que
diem, reproduïm el texi: "Els centres que imparlesquen
ensenyaments d'Educació Infantil i P r i m à r i a podran
sol·licitar la variació dels horaris d'obertura i taneamenl
dels cenlres per a atendre l'alumnat que necessitc anticipar
o posposar la seua permanència en el centre, per raó del
treball dels pares, per l'organització del transport escotar o
qualsevol altra causa de naturalesa similar". Això es complementava amb l'article 12, que diu: "En els centres
públics, no podran autoritzar-se modificacions horàries o
de calendari que comporten un augment del cost de personal i serveis complementaris".
QUINA ÉS LA PROPOSTA PER AL CURS 94-95
Donat que l'ordre permetrà introduir tres dies festius als
CEM, nosallres proposem com a idonis, amb caràcter
general, que almenys el 27 i 28 de febrer sigueu declarats
no lectius, perquè així cl segon trimestre del curs (68 dies)
es veuria dividit en dues paris semblants, amb la inclusió
d'un descans inlertrimeslral de dilluns i dimarts.
Aquesta proposla ha de lindre les variacions pertinents
en el cas dels municipis que tinguen alguns períodes festius duranl el segon irimeslre.
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Educació Primària

Projectes curriculars (PCC)
i burocratització dels centres
"Els centres de Primària impartiran els ensenyaments d'acord amb el currículum aprovat en el Decret 20/1992, de 17 de febrer, i amb el projecte curricular en què aquell es concreto". Açò és el que diu l'Ordre de 21 de juliol de
1992, de la Conselleria d'Educació, en funció de la qual els equips de mestres
estan capficats en l'elaboració del Projecte Curricular del Centre.
La poiílica curricular de la Reforma segueix l'esquema elaborat per César
Coll, segons el qual el PCC que estan elaborant els claustres de professors ara
mateix representa el segon esglaó en l'escala de decisions, després de les prescripcions de l'Administració, i abans del tercer, les programacions d'aula.
Sobre la reforma del currículum, í de la seua gestió, s'ha parlat molt, s'ha
escrit més i més que se n'escriurà. Té tota la importància que correspon al canvi de cultura escolar.
El que breument ens interessa subratllar és que s'ha fet un plantejament del
currículum que confon cl llenguatge amb la realitat, és a dir, s'ha alterat la
manera de dir les coses, s'han dedicat les energies a explicar la nova terminologia i no a incidir sobre la pràctica, a cambiar la pràctica. En paraules del professor Gimeno Sacristàn en Cuadernos de Pedagogia: "...el cambio de la cultura escolar -eso es el currículum- es otra cosa mas seria y complicada, cuyo
camino es bien conocido: calidad cultural y pedagògica de los profesores,
motivaciones para éslos, mejores medios en los centros, mejores matedales y
centros mejor organizados".
El professorat hem de reflexionar sempre sobre quina és la nostra pràctica i
més sobre el paper que se'ns assigna des del poder. Açò, com a possibilitat,
està fortament mediatitzat per les condicions que crea l'Administració, quan
fa, quan no fa i quan ens adreça la normativa.
Si de debò el professorat ha de prendre decisions importants i autònomes
sobre el què, fins a on, com es controla..., l'Administració no sols ha de posar
els mitjans, els recursos, sinó la norma adequada. I tomem a l'Ordre de 21 de
juliol de 1992, per a demanar que es flexibilitze, com a mínim.
Es diu a l'apartat tercer que... "el projecte curricular (...) requereix una elaboració de caràcter processual, que serà distinta segons les condicions i característiques de cada centre".
A l'apartat Quart es determina que... "al llarg del curs 93/94 els centres aniran completant cadascun dels apartats (del projecte curricular)...", i més avall
s'afegeix: "Considerant el caràcter processual de l'elaboració del projecte
curricular, els centres l'aniran completant i revisant anualment".
Com es pol veure, es subratlla el caràcter processual d'aquesta tasca, així
com l'especifïcitat de cada centre, com no podia ser d'altra manera. Es reforça
aquesta idea amb la perífrasi "aniran completant" tant pel que fa al termini del
curs 93/94 com a una duració indefinida expressada anualment. Però és que a
més a més, segons l'apartat Vuitè, ta Inspecció Educativa ha de fer "...una avaluació qualitativa que atenga fonamentalment el procés, més que el grau final
d'elaboració".
En definitiva, entenem que a la pròpia Ordre està argumentada la necessitat
de deixar obert el procés i, en conseqüència, el termini per a concloure el projecte curricular. Mantenir que s'haja d'acabar enguany (al llarg del curs 93/94)
no té sentit, obliga a un uniformisme mancat de qualitat, aliè a la realitat dels
centres, i els sotmet a un procés burocràtic, fastigós i, en no poques ocasions,
inútil. Fer per fer no serveix per a res.
Adés parlàvem dels recursos que l'Administració ha de posar a disposició
del professorat per a que aquest prenga les decisions que competen al seu treball.
El primer recurs és el temps, un temps planificat, un temps organitzat Í gestionat per l'escola. I al temps li ha de seguir condicions de treball, política de
formació, xarxa d'assistència.
Cal que s'ajorne el termini per a acabar els projectes curriculars i que
es mantinga la flexibilitat horària per a continuar treballant. Si no és així
els PCC seran un element més de burocratització de la vida en els centres i serviran per a poca cosa més que omplir uns quants fulls. Comencem per demanar
açò i no parem fins a conseguir tot el que cal per a canviar l'escola.

/.'ensenyomenf registrà el major nivell de participació de tota la funció
pública valenciana

Valoració de la vaga general
del 27 de gener de 1994
Ü'

La convocatòria de vaga es va produir després d'un llarg
procés, anomenat "Pacte Social", que és presentà com la via
més adient i solidària per fer front a la crisi econòmica. En
realitat es tractava que, sota la pressió de l'esmentada situació, els treballadors i les treballadores assumiren una sèrie
d'objectius patronals i governamentals. La confrontació
estava servida. Primer, les manifestacions. Després, la convocatòria de vaga general.
En primer lloc, cal dir que la vaga general ha estat un
èxit des del punt de vista global. El moviment sindical va
respondre front a l'agressió laboral i social que suposen Ics
mesures aprovades pel Govern. L'STEPV, en coherència
amb els nostres postulats sociopolítics, ens hem aliniat
amb el bloc sindical d'esquerres que està lluitant per no
retrocedir en les conquestes socials dels darrers anys. És una
vaga que marcarà un abans i un després. L'escletxa oberta
entre la majoria política del Parlament i la contestació social
del 27-G és un element que ha de provocar a allò que anomenem "societat política" una seriosa reflexió, almenys en
el sector progressista.
En segon lloc, era correcta la decisió del Secretariat
Nacional d'impulsar unitàriament el procés mobilitzador,
malgrat algunes maniobres sectàries dels altres dos sindicats
convocants. L'interès de la classe treballadora sempre està
per damunt de l'interès de les pròpies organitzacions. I també era correcta la convocatòria de vaga. Per majoria, les
assemblees van ratificar la proposta que des del Secretariat
Nacional s'havia formulat.
En tercer lloc, aquesta jornada de lluita no ha estat per a
avançar en conquestes socials o en majors quotes de participació en la negociació col·lectiva, sinó una lluita per tal de
no retrocedir en les conquestes assolides dels darrers anys.
EL SEGUIMENT 0E LA VAGA
Podem dir que el seguiment en la jornada de vaga general
ha estat molt ampli al País Valencià. Els polígons industrials
pràcticament han estat paralitzats i al carrer es constatava
eixe seguiment. Més en els nuclis urbans i industrials que en
Ics zones rurals.
A l'ensenyament, la participació ha estat la més elevada
de l'Administració Pública Valenciana, malgrat que un bon

Profesorado interino: La lucha continua
Cansa a veces escuchar repetidamente el mismo sonido de fondo, como si
nos recordarà que algo no funciona;
algo parecido sucede con el problema
del profesorado interino.
Estc rumor de queja constante y justificada parece caer en el olvido de los
responsables del Sistema Educalivo
Valenciano, como si no fuera una pieza
clavc para su funcionamiento. Este grupo de profesoras y profesores constituye
en algunos sectores (Formación Profesional) un elevado porcentaje de la plantilla, y en el resto, un colectivo imporlanle cuantilaliva y cualitativamenle. La
cducación de nuestros hijos c hijas
depende, en un momento u olro, del trabajo de este profesorado.
Manlener la incertidumbre sobre su
futuro es crear inestabilidad en cl sistema; la desmotivación de esle sector no
contribuye positivamente, sinó muy al

contrario, a la presunta renovación en
que està inmerso el sistema educativo.
Es nuestra obligación encauzar definilivamente la solución a un conflicto
que por colidiano no deja de ser sangrante.»
La interferència judicial del TSJCV
en las convocatorias de concurso-oposición de los anos 91 y 93 y las dudas del
equipo de gobierno de la Conselleria
han terminado de oscurecer las perspectivas de un amplio colectivo de ensenanles.
Desde el STEPV c o n t i n u a r e m o s
defendiendo a este colectivo y ofreciendo alternativas lanio a largo como a corto plazo.
De hecho, la convocatòria de la concentración-manifestacíón del pasado
sàbado 12 de fcbrcro fiïe un éxito. El
notable respaldo del profesorado interino a la misma abre una nueva perspecti-
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va de movilizaciòn en torno a los dos
ejes fundamentales que la Administración debe tratar con los Sindicatos en la
Mesa Sectorial, y asuinirlos por escrito:
no mas convocatorias de oposiciones
mientras no liaya garaníías jurídicas
y cumplimiento del acuerdo firmado
el curso pasado. Todo ello sin olvidar
su derecho a acceder con caràcter definitivo a un puesto en la Función Pública
Docente.
El método para conseguirlo pasa, sin
duda, por la unidad del colectivo, el trabajo unilario de las organizaciones sindicales, la participación a través de las
asamhleas y la respuesla a las convocatorias de movilización que de cllas se
deriven.
El horizonte no està despcjado, però
entre todos y todas podemos mejorarlo.
La manifestación del dia 12 fue todo un
ejcmplo.
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nombre de csrampsimp; i companyes no varen participar de la
convocatòria «fle «aga_ No obstant això, podem dir que a
l'ensenysmenfl pràcticament no hi va haver activitat lectiva
perquè Falvnoraa va acudir molt minoritàriament.
És veniiat qoe temfeni la impressió que pel nombre de participants en les asseimfoUees convocades sabíem que la participació no* anovai ai ser massiva. El paper dels mitjans de
comunicads» Jhai estafi ai servei del Govern i la patronal i han
contraressat llai iirofeiïroiiaoé sindical. La ínteriorització del
concepte «fe oriisí to pmovocat una postura individualista i
antisolidàuriki npc fina feu que molts companys i companyes
hagen annag^n "teli cap baix l'ala" i, per tant, no s'han
decantat cap awe Finlerés dels treballadors Í treballadores
reclamava. L'esaaíiíSíiai funcionarial es percep com un "privilegi" en PIB gnagment en què la precarietat en el treball
s'estén
I ARA QUÈ?
Com és df'esjioar,. seia el Parlament qui aprove la modificació del meiioll Dafoswal ï, en conseqüència, una part important deiajMïllfltBoiaaEsnròmïca. L'aprovació dels Pressupostos
és un senrjwí db: Osu sonda adoptada. De qualsevol manera, el
conflicte sciciiail] ü jjwrïítik· s'ha fet pales en la jornada de vaga i
suposa una fase de confrontació, i per tant de mobilització,
que anem a wisare en els; propers anys.
Des de la softmranÈa de cada organització sindical hem
d'aprofundir em Eai unitat d'acció sindical, exigint la negociació entre el Gmemn i les organitzacions sindicals a tots els
àmbits (leforama dte} meitat laboral, negociació col·lectiva a
la funció piMka^ ntcgncïació global del procés de reconversió que cüempOTta ITafJlicació de la Reforma Educativa...). La
unitat dTíücoé ü dl xwpoit dels treballadors i treballadores
necessaris par SL nectímrer un camí que es preveu llarg i dur
exigeixen m BES «tacs Cenuals Sindicals majoritàries informació const^M dt Bon el que es negocie, tant amb els Grups
Parlamentaris; com amb el Govern. Si van a parlar en nom
de tots, hem dte jpodtor dur la nostra.
Els treÍMfatoiFs- i ïiretelladores tenim en les organitzacions
sindicals FïnsCmannieiil per a continuar defensant els nostres
drets i fes ceiraipcsaes socials que tants esforços i sacrificis
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Protestes en les línies en
valencià de Secundària

Garantir
l'ensenyament
en valencià
Un bon nombre de raons impedeixen, curs a curs, que l'ensenyament en
valencià en les línies es realilze en
bones condicions. Des de la primera
protesta detectada per l'STEPV aquest
curs, el de l'IFP Laurona de Llíria, fins
la més recent, de l'IB Font de Sant
Lluís de València, ens mostren la situació de pertorbació i precarielai de
l'ensenyament en valencià. Dues són
les causes fonamentals: la manca de
professorat amb titulació idònia -quan
no ta de voluntat de participar en
aquestes línies- i l'absència de planificació de l'Administració educativa per
a determinar Ics necessitats i introduir
les mesures necessàries.
L'extensió lenta, encara que constant, del nombre d'Instituts que tenen
assignatures en valencià (11J el curs
passat front a no menys de 123 aquest)
i del nombre d'Instituts que compten
amb línia (de 57 a 68, respectivament),
no pol disfressar una realitat lingüística
dura: la progressiva subslilució del
valencià en zones valencianoparlanls i
el desfaçament entre el nombre
d'alumnat que fa en aquest moment
l'ensenyament en valencià en Primària
i l'oferta de línies i assignatures en
Secundària que asseguren la seua continuïtat. Senzillament, hi ha el perill
imminent que l'escolarització en
Secundària trenque el procés educatiu
de l'alumnat que ha rebut l'ensenyament en valencià.
La vinculació i vertcbraciò del professorat que des de l'STEPV ens hem
proposat com a línia prioritària de treball, tindrà, enlre d'altres, també
l'objectiu d'evitar l'esmentat trencament, la qual cosa sols serà possible si
l'Administració és conseqüent amb la
LUEV i la incorpora al desenvolupament üe la Reforma, i si el professoral
més conscient s'involucra sense reserves en aquesta qüestió.
Un bon exemple a seguir l'han donat
un nombrós grup d'alumnes de l'IB
Font de San Lluís quan el 9 de febrer
prolagonilzaren una prolesla davanl els
Serveis Territorials en defensa del seu
dret a rebre l'ensenyamenl en la seua
llengua. El seu cas és, dissortadament,
un exemple del que dèiem al principi.
En primer de BUP, de 8 assignatures,
solament en poden donar en valencià 4;
en segon, de 9, en donen 5. Però la protesta s'originà quan els Serveis Territorials van enviar quatre professors per a
subsliluir a professoral de la línia i cap
d'ells lenia la lilulació adient ni eren
valencianoparlants. Una comissió de
pares, alumnes i professoral de l'inslilui, junt a un representant de l'STEPV,
es va entrevistar amb el Director dels
SS TT. Aquest es va comprometre a
enviar una circular als directors de tols
els Instiluts donanl inslruccions perquè
els eenlres, cas de necessilar professoral substitut, comuniquem amb tota claretat si el lloc de treball és de línia.
Ara bé, la problemàtica no sols es
resol amb instruccions. Determinar
necessitats, ofertar cursos al professorat
en horari lectiu Í no lecliu, possibilitar
que els aturats i aturades puguen recíclar-se, planificar els recursos, etc.,
correspon als màxims responsables
polítics de la Conselleria.
Animem els equips directius i els
membres de la comunitat educativa,
especialment el professorat, a comprometre's, cadascú en la seua funció, a
defensar el patrimoni cultural Í lingüístic del noslre país i, sobretot, els
malmesos drets dels que opten per
l'ensenyament en valencià. Depèn de
tots, també dels Sindicats.

ía implantació del 2on cicle de l'ESO als instituts

Ni planificació ni negociació
Una bona part del professorat, a hores d'ara, ja és difícil que se sorprenga
per determinades actuacions que des d'antic hem haguí de suportar per part de
l'Administració educativa. Però la realitat és toçuda: encara ens queden moltes coses per veure. Per exemple, els mecanismes i Làctiques que la Conselleria eslà utilitzant en la implantació de la Reforma educativa.
Des de l'STEPV no trobem respostes a algunes qüestions:
* /,Com pot ser que ais centres, d'avui per a demà, se'ls commine a debatre/acceptar una proposta de modificació de l'actual Icr de BUP Í Icr de l'FP,
per a convertir-los en el 3er d'ESO o en els nous cicles formatius?
* ^Quina planificació hi ha Í quins els criteris per a adoptar eixa decisió?,
^.quines condicions materials i humanes dels centres aconsellen prendre eixes
determinacions?
* /,Exisleix una anàlisi de les repercussions per a l'organització deis eenlres
i per al professorat?
* Aquesta forma d'aplicar la Reforma educativa, ,?va a generalitzar-se i
convertir-se en una Reconversió d'amagat?
* íQuin paper han de jugar les organitzacions sindicals, les Juntes de Personal, en aquest procés?
Parlem clar, el procés ni ha estat negociat, ni tan sols s'ha donat ía més
mínima informació fins ara. Tant es així que el responsable de la mesura, el
Director General d'Ordenació, ens remet a una possible Mesa Sectorial per a
donar-nos a conèixer el llistat de centres que anticipen el segon cicle i cicles
formatius (sempre que la demanem els sindicats per escrit).
D'altra banda, en el Consell Escolar Valencià el Conseller va explicar la
primera de les dues fases de l'estudi sobre l'aplicació de la LOGSE, referida
a evolució demogràfica i taxes d'escolaritat. La segona, l'anomenada microplanilïcació -configuració de cada centre Í localitat-, la deixa per al mes
d'abril. Però, en la pràctica s'està fent ja.
A la vista de tot açò, no sabem si la tranformació dels ensenyaments mitjans
es farà de forma soterrada i unilateral, o ens sorprendran, de sobte, amb un
gran paquet de temes: efectes que ha de tindré la condició de catedràtic, determinacions de plantilles i ràtios, Reglament Orgànic de Centres, noves especialitats, Ordre d'Inici de Curs, etc. L'actitud del Director General d'Ordenació,
en qualsevol cas, aposta pel dirigisme, en contra de la negociació.
És necessari el debat i la decisió de la comunitat educativa; qualsevol mesura ha de comptar amb la participació del professorat Í dels sindicats. No estem
davant de qüestions que afecten a un reduït nombre de centres, sinó a l'aplicació de la Reforma, i del procés de reconversió que comporta, en tot el sector
de Secundària.

Activitats dels Ensenyants Mitjans

Plenari de I1 STEPV
i Jornada dels STEs
El passat dissabte 29 de gener es va celebrar, a l'Instilul de Conselleria, el
Plenari del sector de Secundària de l'STEPV. Es van debatre les línies contingudes al Pla d'Acció Sindical, aprovat pel Consell Nacional, per tal de
descnvolupar-les i fer aportacions a la .Tornada de la Confederació d'STEs.
Els temes que es van tractar són: els trets definidors de la nostra organització sindical, les conseqüències de la condició de catedràtic, les condicions
prèvies i criteris de creació i elaboració de plantilles, la problemàtica dels
desplaçats i els canvis d'especialitats que ha decretat el MEC, i l'estudi de
la Formació Professional en el desenvolupament de la LOGSE. La formació
del professoral, el Reglament Orgànic de Centres i la problemàtica del professorat interí seran objecte de treball en grup.
Les conclusions del Plenari seran, avial, publicades.
En la Jornada de la Confederació d'STEs, celebrada el dia 5 de febrer a
Madrid, es van tractar bàsicament els mateixos punts que al nostre Plenari.
Resten, però, temes pendents que hauran de ser debatuts amb més profunditat, com és la proposta de canvis d'especialitat.

Els equips directius dels Instituts han de saber que la transformació dels
seus centres l'ordena la Conselleria sense coneixement dels sindicats i, per
tant, sense negociar les condicions, sense saber quin paper juga cada centre en
la xarxa total i com afecta a l'oferta pública educativa de cara als usuaris. SÍ
ho tenen planificat i és bo per a ía comunitat educativa, per què no ho hem de
saber?
En resum, sembla que es vol avançar l'aplicació de la Reforma sense interlocutors que puguen resultar molestos pel simple -però fonamental- fet de
voler participar. Alerta.

Maestros de Taller
A lo largo del mes de diciembre
aconlecieron hechos realmente imporlanles para los Maestros de Taller.
En primer lugar, la píalaforma unitària sindical, formada por CC OO,
FETE-UGT y STEPV, hizo enlrega,
gracias a vueslra colaboración, de las
firmas recogidas el dia de las adjudicaciones de sepliembre y de un escrito al
Presiclenl de la Generalilat y a! Conseller d'Educació con la finalidad de pedir
una entrevista para poder transmitir las
inquietudes de los Maestros de Taller.
En la entrevista con el Sr. Joan
Romero, el STEPV presento un amplio
documento con propueslas y alternativas para solucionar el problema de este
colectivo. El Conseller d'Educació afirmo que este problema debe tener una
solución en el àmbilo de lodo el Eslado
y como tal lo llevaria a la Conferencia
de Educación. De esta reunïón no tenemos noticias lodavía. Por olra parle, de
la Oferta de Empleo Publico (OEP) dijo

que seria tratada en reuniones de mesa
tècnica con los responsables que se ocupan del tema, como así fue.
En efecto, hemos mantenido dos reuniones, una con cl Director General de
Personal, para hablar de la OEP, y olra
con el y con el responsable de FP. De
eslas conversaciones podria deducirse la
predisposición por parte de la Conselleria para solucionar el tema de OEP.
Dicho así parece que todo vaya por
buen camino para los Maestros de
Taller, aunque si somos prudentes y
mantenemos una visión crílica, hemos
de admitir que no se toco el tema con
la profundidad que se tenia que haber
tralado; mas bien parecía que estaban
cumpliendo con lo prometido, sin
entrar en detalles. Eso sí, esto no debe
desanimar a nadie, ya que se han dado
cuenla de que este colectivo esta alerta
y que puede jugar un papel muy
importante en el desarrollo de la Reforma educativa.

Per una nova dinàmica sindical en el sector
Darrerament, l'STEPV ha desplegat diverses ineialives de debat en el
sector: reunió del Plenari d'EE MM al País Valencià, Jornada de
Secundària de la Confederació d'STEs. Després d'enviar les conclusions a
totes les persones afiliades, anem a iniciar toia una nova dinàmica sindical en el seclor, amb la intenció d'oferir al professorat que ho desitge la
vinculació al nostre sindicat per incidir en tot el que resta de desplegament de la Reforma al País Valencià, així com en les mesures que vénen
des del MEC.
El mecanisme serà el següent:
* Compromís de les persones afiliades per a donar suport al procés, concretant la col·laboració de tolhom que parlicipe.

* Planificació i enviamenl de la informació sobre les alternatives als
lemes pendents de negociació al País Valencià i a Madrid.
* Assemblea Mensual Oberta, amb representació de centres, per a debatre les alternatives sindicals i prendre postures definitives per a portar als
òrgans de negociació. Articulació dels Comitès Mixtos de Negociació.
* Enviament de les conclusions als claustres per a la seua valoració final.
Tenim il.lusió per enfortir, en la mesura de les nostres possibilitats, els
vincles amb els treballadors i les treballadores. Hi ha molls lemes per a
començar a treballar -com ara els centres que avancen la implantació del
segon cicle de l'ESO i els nous cicles formatius de la Formació Professional-, Des d'ací us animem a participar.
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L'ajust escolar del 94
Com anunciàvem al darrer "All i Oli", els sindicats i la Conselleria hem acordat, la negociació, al
llarg d'aquest curs escolar, del desplegament de la
LOGSE. Aquesta negociació, que hauria d'haver
començat en febrer, ha d'arreplegar: la xarxa de
centres, l'adscripció a l'Educació Secundària
Obligatòria, les plantilles dels centres de Primària
i Secundària...
Per aquest motiu pensàvem que aquest curs no
era ni necessari ni convenient tornar a suprimir
unitats escolars. La negociació s'ha d'abordar des
d'un punt de vista global i no a base de normes
que afecten parcialment al món educatiu, com ara
les supressions.
Des de fa molts anys l'STEPV ha reclamat la presentació del MAPA ESCOLAR, això que ara lí diuen
"ESTUDI DE MLCROPLANIFICACIÓ D'ADAPTACIÓ DE LA LOGSE A LA COMUNITAT
VALENCIANA". També les Corts Valencianes van
aprovar l'any 1993, sense resultats fins ara, una
moció per a que el Govern Valencià presentarà l'anomenat PLA DIRECTOR DE LA LOGSE. En qualsevol cas, el MAPA ESCOLAR, l'ESTUDl DE
MICROPLANIEICACIÓ o com li anomenen, és un
pas previ i necessari abans de modificar les plantilles
dels centres Í proposar i executar qualsevol supressió.
I més encara en un moment de canvi i de reestructuració de les plantilles per l'aplicació de la LOGSE.

L'Administració, però, va presentar el document de "CRITERIS", per a negociació en la
Mesa Sectorial i consulta en el Consell Escolar
Valencià.
En aquell moment era molt important que el
conjunt de la Comunitat Educativa coneguera el
document i aportarà les seues propostes. Per
aquest motiu, a València, vàrem proposar a la
Junta de Personal la realització d'una Assemblea
de Professorat abans de la negociació d'aquest
docmnent amb la Conselleria. No va ser possible,
ja que, excepte USO, la resta de sindicats va votar
en contra de la proposta de l'STEPV. Aquests sindicats defensaven que l'assemblea es fera quan es
coneguera la proposta concreta d'ajust escolar, a
principi de gener. Això suposava, de fet, iniciar
un procés d'informació al professorat quan el
"peix ja estava venut".
EI resultat ha estat la negociació d'algunes
millores del document respecte a anys anteriors
(vegeu "All-i-Oli" 88) i, en conseqüència, la
reducció del nombre de supressions.
No obstant això, la creació d'unitats com a
contrapès a l'hora de determinar quan guanya, o
quan perd, el sistema educatiu està fortament
mediatitzada per uns pressupostos restrictius. En
aquest sentit, només cal recordar que les dotacions per a Educació Infantil i Primària, per a

Nou decret d'admissió
d'alumnes
• En el desenvolupament i en la pràctica
veurem la importància dels canvis

En el document que ha presentat la Conselleria per a regular l'admissió
d'alumnes als centres no universitaris hi ha certs canvis respecte a la normativa
que regulava aquest procés fins ara:
- Zonit'icació de les poblacions, escoltat al Consell Escolar Municipal.
- Consideració de centres adscrits i eliminació del procés d'admissió entre
ells -la novetat està en el pas de centres de Primària al centre d'ESO al qual estiguen adscrits-.
- Disminució de la puntuació per renda familiar (encara que menys del que
l'STE-PV demanava).
La puntuació corresponent a la renda anual de la unitat familiar passa d'un
màxim de quatre punts a un màxim de dos. L'STE-PV havia proposat que aquesta
puntuació, posat que no es podia llevar per figurar en la LODE, fóra simbòlica (O
- 0,1 i 0,2 punts). Això no fou acceptat per l'Administració. Per aclarir quin tipus
de documentació seria necessari aportar per a certificar cada apartat del barem,
especialment aquest de la renda anual, demanàrem que en el desenvolupament
posterior s'especifica la documentació pertinent d'una forma clara, interpretable
d'igual manera en cada Consell Escolar.
Aquests canvis i altres variacions en els criteris per a atorgar puntuacions específiques s'han de desenvolupar en una Ordre, la qual tindrà una gran importància,
posat que ha de regular la pràctica.
Haurem d'esperar a que es redacte la normativa complementària i veure l'aplicació que fa cada Servei Territorial per a poder valorar si suposa un avanç en el
control públic de l'admissió d'alumnes o no.
Un dels temes que pot crear més conflicte és la definició dels criteris per a adscriure centres de Primària als de Secundària, tant en el cas dels centres públics
com concertats. Tant en aquest com en la resta de temes, la veu dels Consells
Escolars Municipals ha de ser escoltada, per ser l'òrgan de participació que més
opinions arreplega en una població.
En qualsevol cas, des de l'STE-PV seguirem exigint que es creen les Comissions d'Escolarització amb representació de tots els sectors, que aquestes es reunisquen en horari que tothom puga acudir-hi, i que els centres concertats complisquen la normativa referida a aquest decret. En aquest procés, els Consells Escolars Municipals han de reivindicar disposar de tota la informació prèvia, establir
els criteris de zonificació i adscripcció de centres d'Educació Infantil a Primària i
de Primària a Secundària, i rebre un informe final sobre el procés d'admissió
d'alumnes en cada curs escolar.

l'any 94, suposaven una disminució de 98 respecte de l'any anterior.
De fet, en aquest moment no coneixem la proposta
definiu va de supressions i creacions. I, per tant, no
sabem quants centres estaran afectats directament

per aquest procés. Com sabeu, les Juntes de Personal
varen presentar les al·legacions que des dels centres
els féreu arribar i ara estan a l'espera de la resposta de
la Direcció General de Centres i de les Direccions
Territorials d'Educació i Ciència.

Concurso de Traslados
La modificación del Concurso General de Traslados del
Cuerpo de Maestros ya està en marcha, y es mas que probable que se aplique el próximo curso 94-95.
El primer paso ya se ha dado: El pasado 17 de diciembre, el Consejo de Minislros aprobó, para su remisión a las
Cortes, el Proyecto de Ley por el que se establecen normas
sobre concurso de provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes; ademàs, el Secretario de Estado para la
Educación, Alvaro Marchesï, informo en la Mesa Sectorial
de Educación del MEC respecto al tema que, "el curso
94/95 va a ser el ano O, dado que espero que el Parlamento
apruebe el Proyeclo de Ley de Normas Bàsicas antes de
abril".
Este cambio de Ley hace referència a la movilidad territorial de los funcionarios docentes y a la combinación de concursos de àmbilo de todo el Estado con otros restringides al
propio de cada Comunidad Autònoma, o sea, Concurso
Estatal cada dos anos y Concurso Aulonómico en el curso
inlermedio; con motivo de este cambio, y dado que cuando
se obtiene plaza se Liene que estar un mínimo de dos anos
para volver a participar, se propone en esta Ley la suspensión, solo por una vez, de cstc requisilo; así, en el primer
concurso de àmbito estatal que se convoque podrà participar
lodo el profesorado.
En el "All-i-Oli" del pasado mes de Diciembre se citaban
las modificaciones que se produciràn en este "nuevo" Concurso, cambios muy positivos en algunos temas, como por

ejemplo en aquellos que hacen referència al profesorado
suprimido, sobre lodo leniendo en cuenta el incremento en
los últimos anos del profesorado afectado y el que se puede
prever a causa de la RECONVERSIÓN que implicarà la
aplicación de la LOGSE. (No podemos olvidar la situación
actual de este profesorado: cuando se obtiene una nueva plaza, sea voluntària o forzosa, se pierde lanlo la puntuación del
apartado de antigüedad en el centro como el derecho preferenle que se habfa generado con motivo de la supresión.)
Pese a estos cambios positivos, hemos de liacer mención
de dos de las "77 medidas para mejorar la calidad de los
cenlros" que el Ministerio de Educación ha presentado,
aquellas que hacen mención a que "el desempefío del cargo
de director o cargo dircctivo se considerarà mérito deslacado
para accedcr a otros puestos de respon sabí 1 i dad en la Administración Educativa, o como mérito destacado en concursos
o para acceder a otras responsabilidades profesionales".
Hemos de recordar que en 1990, cuando la Adminislración
cnlregó a los Sindicatos los primeros borradorcs sobre el
nuevo concurso por especialidades, una de las novedades
que pretendía incluir era la punluación por desempefiar cargos ilireclivos; en aqucl momcnto los Sindicatos de Trabajadores de la Ensenanza (STEs) logramos que no se incluyera
este lipo de punluación en cl baremo; ahora. en 1994, la
Adminislración vuelve a la carga. Desde los STEs conlinuamos y conlinuaremos negàndonos con lodas nuestras fuer/as
a que este punto siga adelante.

L'adscripció del professorat
Hn aquest mes de febrer tenia que haver començat la negociació d'aquest lema. Fins ara no ha eslat així; la Conselleria
no ha convocat ni ha lliurat cap document.
Tenim, doncs, la mateixa incertesa que teníem en anteriors
ocasions al tractar d'enfocar aquest tenia tant clau en el nostre
futur.
És clar que algunes administracions ja han avançat com serà
el procés en l'àmbit del seu territori, arriscant-se a que siga
paper mullal per les competències que, sobre reordenació de
cossos i escales, li otorga la LOGSE al Govern Central (Disp.
Addicional 9. punt 1). Fins i tot aquests processos d'adscripció
ja han estat signats per una part dels sindicats i el Govern de
Navarra. A Catalunya existeix una proposta d'actuació que està
en període de negociació; al MEC hi ha de tot, propostes orals i
escrites, aquestes últimes poc desenvolupades (Bloc primer de
Negociació, que no ha signat ningun sindicat).
£ Què diuen els uns i els altres sobre com s'han de fer les
adscripcions i readscripcions?
Darrerament heu rebut en els centres un cartell (EL CARTELL DE L'ALL-I-OLI n° O ) amb una primera aproximació
a aquesla informació, però probablemenl no respon als dubles
que tot el professorat té respecte al seu futur més immediat.
í,Em podré quedar al meu centre?
^Eni suprimiran?
^Es farà una readscripció completament nova, com en el
1990?

Si accedesc a ESO. (12-14) Atindré unes condicions
laborals i econòmiques diferents?
^.Seguiré al mateix centre, fent la mateixa tasca, sense
sofrir cap tipus de variació laboral ni econòmica?
^Passarà el meu centre a ser d'Ed. Infantil i Primària,
de Secundària o... ens quedarem tal com eslem?
El que esteu demanant amb aquests dubtes, coincideix
plenament amb les demandes que, des de ja fa molt de
temps, estem fent l'STEPV, tant a nivell del MEC com de
la Conselleria.
i,Pretenen que per manca de temps transigim en un procés que perjudique clarament al professoral?
(,Es la seua intenció no mostrar iotes les dades, per a
que, una vegada més, el professoral accedesca a uns llocs
de treball sense saber molt bé cap on va?
Cadascun dels interrogants anteriors té vàries possibilitats i, depèn de la situació personal, una sola resposta.
L'STEPV ha de saber trobar l'equilibri necessari entre els
desitjós personals i els col·lectius, i per a poder aconseguirho, la teua opinió és imprescindible.
Des de l'STEPV continuarem informant del que vaja
passant a nivell estatal i, per suposi, volem obrir el debat
amb els interrogants anteriors en cada claustre abans i
durant la negociació al País Valencià. Us encoratge, doncs,
, a que no deixeu d'assistir a cap convocatòria on es tracte
el tema.
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Revisa't la nòmina
Les retribucions brutes del funcionariat són les mateixes de
l'any passat, amb un augment del 0%. Les retribucions netes,
però, baixen degut a que la base de càlcul s'actualitza, incrementant-se en un 3 '5%.

COTITZACIONS A DRETS PASSIUS IMUFACE
1993

TAULA DE RETRIBUCIONS BRUTES (sense triennis ni sexennis)
Sou base

M. Primària
M. de Taller

P. de Secundària
Catedràtic
Inspecció Grup B
Inspecció Grup A

C. Destí

120.458
120.458
141.927
141.927
120.458
141.927

C. Específic

60.893
74.989
74.989
89.821
89.821
89.821

T. Mensual

36.596
36.764
37.064
43.685
110.363
110.363

217.947
232.211
253.980
273.433
4.088.620
4.389.186

T. Anual

2.856.280
3.027.448
3.331.614
3.589.050
4.088.620
4.389.186

r 89%

BASE

QUOTA

10.643
8.377
6.433
5.090
4.339

A

275.732

5.211

B
C

217.010

4.101
3.150

166.666
131.860
112.421

D
E

Grup A
Grup B

SEXENNIS (tots els cossos)

Pels primers sis anys (SEXENNI 1)

5.448
4.359

5.095

reis segons sis i^oiiAniNiNJi Z), aes cie i-iu-yj
Pels tercers sis (SEXENNI 3), des de 1-10-94

o.uuu
13.000

COMPLEMENTS D'EDUCACIÓ INFANTIL, EGBI EDUCACIÓ ESPECIAL
B

c

60.681
21.912
21.912

43.909
21.209
21.209

A

Direcció

67.033

Cap Estudis

23.320

Secretaria

23.320

Responsable < 3 unitats

D

E

23.465
15.582
15.582

19.801
-

8.548

Tipus A: Centres de 55 o més unitats.
Tipus B: Centres de 24 a 54 unitats i CEE.
Tipus C: Centres de 16 a 23 unilals.

Tipus D: Centres de 8 a 15 unilals.
Tipus E: Centres de 3 a 7 unitats.

2.494
2.124

c

A

B

Direcció

81.797

70.454

63.778

Vice-direcció
Cap Estudis

35.982
35.982
35.982

35.279

25.430

Secretaria

D

E

57.734
21.912

-

21.912

21.912
-

-

35.278

25.439

21.912

35.278

25.439

21.912

Tipus A: Centres de mes de 1.800 alumnes.
Tipus B: Centres de 1.001 a 1.800 alumnes.
Tipus C: Centres de 601 a 1.000 alumnes.
Tipus D: Centres de menys de 601 alumnes.

-

Tipus E: Extensions de B UP 1 Seccions Delegades de FP i EAAOA i Aules d'Extensió d'EOI.
Tipus H: Col·legis Homologats Municipals.

Les pensions experimenten un increment del
3'5% i tindran un tope de 254.140 pies. ínte-

Cap de Seminari

8.548

Administrador FP centre tipus C.

25.430

Vice-secretari

5.031

Coordinador Tècnic Reforma

56.156

Assessor Tècnic Reforma

42.816

Coordinació d'especialitat
(Conserv.)

8.548

Direcció CEPs o SPEs

56.516

Administrador Conservatori

5.031

Especialista SPEs

42.816

Cap de Divisió FP
Cap de Departament FP
Administrador FP centre tipus A..
Administrador FP centre tipus B..

8.548

Assessoria CEPs

42.816

8.548

Assessoria Tècnica de Valencià...

42.816

35.982

Inspecció Cap de la Unitat d'IE...

41.651

35.278

Inspecció Coord. Cirscumscripció..

13.121

285.383
224.605
172.499
136.475
116.356

QUOTA

5.394
4.245

11.016
8.670
6.658
5.268
4.491

3.260
2.579

2.199

L'haver regulador per al Grup A = 3.995.350 ptes.
L'haver regulador per al Grup B = 3.144.443 ptes.

gres.
CÀLCUL DE PENSIONS PER A 1994
HAVER REGULADOR
(ptes./any)
ANYS
DE
SERVEI

PERCENTATGE
DEL
REGULADOR

15
16
17
18
19

26'92%
30'57%
34'23%

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

HAVER MENSUAL
BRUT (14 pagues)

3.995JSO
GRUP A

3.144.443
GRUP B

1.075.548
1.221.378
1.367.608
1.513.439
1.659.668
1 .805.499
1.951.329

846.484

76.825

961.256
1.076.343
1.191.115
1.306.202
1 .420.974
1.535.746

87.241

2.097.559

1.650.833

1.765.605
1.880.691
1.995.464
2.110.236
2.225.322

78'08%
8173%
85'38%
89'04%
92'69%

2.243.389
2.389.619
2.535.449
2.681.279
2.827.509
2.973.339
3.119.569
3.265.400
3.411.230
3.557.460
3.703.290

93'35%

3.729.659

100'00%

3.995.350

37'88%
41 '54%
45'19%
48'84%
52'50%
56'15%

59'81%
63'46%
67'11%
7077%
74'42%

GRUP A

2.340.094
2.455.181

2.569.953
2.684.725

2.799.812
2.914.584
2.935.338
3.144.443

GRUP B

243.659
254.104
264.521
266.404

60.463
68.661
76.882
85.080
93.300
101.498
109.696
117.917
126.115
134.335
142.533
150.731
158.952
167.150
175.370
183.568
191.766
199.987
208.185
209.667

285.382

224.603

97.686
108.103
118.548
128.964
139.38 J
149.826
160.242
170.687
181.104
191.520

201.965
212.381
222.826
233.243

Retencions IRPF
NOMBRE DE FHXS-FILLES
Import rendiment
anual pessetes

Fins 1.000.000
Més de 1.000.000

Més de 1.1 00.000
Més de 1.200.000
Més de 1.300.000
Més de 1.400.000
Més de i. 600.000

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS

QUOTA

JUBILACIONS I PENSIONS PER A 1994

H

-

BASE

Els mesos de desembre i juny (pagues extres) els descomptes de MUFACE i passius s'apliquen dues vegades.

34
35 o més

CENTRES DE SECUNDARIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS

MUFACE PASSIUS
3'86%
l'89%

3'86%

QUOTA

L'import de les pagues extres és l'equivalent a la suma del sou base i els triennis.
El professorat interí que no ocupa vacant (i per tant no cobra l'estiu) cobrarà en cada nòmina la part
proporcional de Ics pagues extres i del mes de vacances.
TRIENNIS

PASSIUS

MUFACE
GRUP

1994

Més de 1.800.000
Més de 2.000.000
Més de 2.200.000
Més de 2.500.000
Més de 2.800.000
Més de 3.200.000
Més de 3.600.000

Més de 4.000.000
Més de 4.600.000
Més de 5.200.000
Més de 6.000.000

Més de 7.000.000
Més de 8.000.000

0

0
2
3

6
7
8
10
12
14
15
17
18
19
20
21

23
25
26
28
31

33
Més de 10.000.000 35
Més de 9.000.000

i
0
0
1
4
6
7
9
11

13
14
15
17
18
19
20
22
24
25
27
30
32
34

11
2

3

4

5

0
0

0

3
4
5

1

0
0
0
0

0
0
0
0

1

7
10

12
13
15
16
17
19
20
22
24
25
27
30
32
34

0
0

3
3
6
9
11
12
14
15
17
18

1

3
5
8
10
II
13
14

1

8

9

10 ornés

0

0

0

0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

4

0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
7
9
10

18
21
24
25
27
32

0
0

1

2

1

4
6
8
10
12
13
15
17
19
20
22

3
5
7
8
11
13

1
1

0
0
0
0

I

14

12
14

16
18
19
21

15
17
18
20

3
5
7
9
10
13
15
16
18
19

24
25

23
28
32

22
25
27
29
32

22
24
26
28
32

21
23

16
17
19
21
23

24
26
29

24
25
28

31
34

31

28
30

33

33

20

7

6

25
30

6
7

9

0

1

4
6
8
10
11
14

15
17

0
0
0
0
0
0
0
0

1

3
5
7
9
11
11
14
16
19
22

12
12
16
17
20
23
24 23
26 25
32 31
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Qualitat de l'ensenyament. ^Quines mesures?
>

COMPARTIM L'OBJECTIU DE
MILLORAR LA QUALITAT DE
L'ENSENYAMENT
Des d'una perspectiva sindical que
aspira a defensar una Escola Pública
de Qualitat, compartim la preocupació per millorar la qualitat i prestigiar l'ensenyament públic.
Els darrers anys hem tct propostes
que han volgut incidir en aquest
tema. Recordem ara la Campanya
per la revaloradó social del treball
docent de l'any 90, les 50 propostes
per a defensar i millorar la qualitat de l'ensenyament que en maig
del 93 presentàrem a tots els partits
polítics amb ocasió de les eleccions
generals, o la Campanya davant la
reconversió a l'ensenyament: per
una negociació global, que proposem en l'actualitat i en la qual analitzem {'actual situació i proposem
alternatives.
No tenim clar, però, que el MEC
entenga el mateix que nosaltres
sobre el concepte de qualitat. Sols si
conscguim activar la participació Í
mobilització del professorat i de la
resta de la comunitat educativa conseguirem que els Governs i les
Administracions educatives garanlesquen la financiació de la Reforma
i l'impuls de mesures de política
educativa coherents i globals.

El Secretari d'Estat d'Educació, Alvaro Marchesi, va lliurar als sindicats el passat 17
de gener un document anomenat "Centres Educatius i qualitat de l'ensenyament, 77
mesures per millorar la qualitat de l'ensenyament".
Aquest document ha estat presentat després del tercer calendari que pateix l'aplicació
de la LOGSE, i després de la reiterada negativa a negociar l'aplicació global de la
Reforma i del fort procés de reconversió que comporta.
Algunes de les mesures proposades, en línies generals, suposen una simple declaració
de principis sobre els valors, la superació de les desigualtats, Pautonomia dels centres...
D'altres, però, van encaminades a potenciar la figura de les direccions i inspeccions. I
això no seria destacable si no fos perquè ho fa des d'una perspectiva que entra en
contradicció amb el model de gestió dels centres que preveu la LODE i la LOGSE, que
l'Administració afirma mantenir, i que no entra a analitzar els motius de la crisi de
participació dels centres, molt més complexes del que del document del MEC podria
interpretar-se.
El significat real d'aquestes mesures cal buscar-lo en el fracàs de l'aplicació de la
Reforma, motivat, en gran part, per la falta d'una Llei de finançament que
possibilitarà la seua aplicació, i en conseqüència pel desencís d'una bona part dels
sectors més il·lusionats pels canvis que s'anunciaren.
Amb aquest document el MEC pretén obrir un debat ample sobre la millora de la
qualitat de l'ensenyament. A hores d'ara, però, la Conselleria d'Educació encara no
s'ha pronunciat sobre si les mesures que figuren en el document seran d'aplicació en el
País Valencià. Tant si ho són com si no, és indubtable que alguna influència tindran. La
presència d'Alvaro Marchesi, Secretari d'Estat d'Educació, en el Ple del Consell
Escolar Valencià previst per al mes de març n'és una prova. El document ha estat
resumit i publicat en diferents mitjans de comunicació, entre altres el nostre Butlletí de
PAfiliació-3.

RECLAMEM UN DEBAT AMB
GARANTIES, OBERT I
NEGOCIAT
Sols si és Irada d'un debat obert,
amb possibilitat de modificar les
postures inicials, i que valore totes
les alternalives presentades des dels
diferents sectors, estarem davant
d'un debat útil.
De moment, el Secretari d'Estat
d'Educació s'ha compromès a negociar en la Mesa Sectorial aquelles
mesures que afecten el professoral.
DEMANEM LA GARANTIA DE
FINANCIACIÓ DE LES
MESURES
Millorar la qualitat implica la
dotació de majors recursos, no sols
per a garantir les mesures que impliquen inversions directes, sinó també
d'aquelles mesures indirectes que
necessiten canvis legislatius i una
adequada formació del professorat.
Això no és possible amb els actuals
pressupostos i incumpliments de la
memòria econòmica de la LOGSE.
DES DE L'EDUCACIÓ
INFANTIL A LA
UNIVERSITAT
Les mesures han d'abastar lots els
nivells del sistema educatiu. Les
mobilitzacions d'estudiants de
Secundària i Universitat, els dèficits
d'escolarització en l'Educació Infantil..., en són una bona mostra de que
cal una proposta global. Així mateix,
les referències a la Formació Professional són escasses i contraslen amb
la declaració d'enguany, per part del
MEC, com a "l'any de FP". Calen
mesures de dignificació dels estudis
tècnico-professionals, de compensació de les desigualtats en relació a la

qualificació laboral de l'alumnat en
un mercat de treball cada vegada
més competitiu i deshumanitzant i
mesures d i r i g i d e s al colecliu
d'ensenyanlsdel'FP.
PERÒ, <,SÓN NECESSÀRIES
TAMBÉ ALTRES MESURES?
Algunes de les mesures proposades pel MEC sempre han estat reclamades per nosaltres: afavorir el trac-

tament educatiu dels valors que
comporten actituds solidàries, cocducativcs, no violentes, de respecte
als drets humans i a la diversitat;
d'avançar en la igualtat d'oportunitats; la compensació de desigualtats;
l'autonomia organitzativa i pedagògica dels centres; d'aprofitament de
les instal·lacions escolars...
Però totes aquestes mesures cal
concretar-les amb propostes efica-

ces. Sols així serà possible que cl
MEC complcsca els seus compromisos amb cl Ministeri d'Afers Socials
i del Govern de l'Estat amb la societat.
D'altres propostes, ja ho hem
d i t anteriorment, entren en contradicció amb cl model de gestió
que regula la LODE i la LOGSE
Í són preocupants pel que poden
suposar de burocratització i jerar-

quització dels centres, principalmeni aquelles que afavoreixen un
tractament individualitzat de les
decisions sobre la gestió del centre, en detriment d'un tractament
col·lectiu i de corresponsabilització.
Però, sens dubte, un document
que aspira a la millora de la qualitat de l'ensenyament també deu
incorporar altres mesures:
- Reducció de les ràtios en tots
els nivells educatius sobredimensionals, tant en l ' e n s e n y a m e n t
públic com en el privat, aplicant
els criteris c o n t e m p l a t s en la
LOGSE d ' u n a f o r m a a m p l a i
contemplant l'existència d'alumnat amb necessitats educatives
especials.
- Dotació de professorat en les
noves especialitats "LOGSE" a
tots els centres d'Educació Infantil i Primària que encara no disposen. Creació de les A u l e s Taller que calguen.
- Garantia de professoral de
substitució.
- Mesures complementàries per
a l'Escola Rural, unitàries, centres incomplets, amb serveis
complementaris...
- Contemplar en la jornada lectiva del professorat les activitats
de formació permanent, coordinació, preparació de materials...
- Capacitat del centre per a elaborar el seu model organitzaliu,
h o r a r i més a d e q u a t , Projecte
Educatiu Í Curricular.
- A u g m e n t del n o m b r e de
beques per a l'alumnat.
- Garantia de que tots els centres tinguen serveis complementaris mitjançant un Pla coordinat
amb d'altres A d m i n i s t r a c i o n s
(locals, autonòmiques...) i la resta de membres de la c o m u n i t a t
educativa.
- Potenciació de les Biblioteques d'Aula i edició de materials
currieulars adequats a la realitat
de cada comunitat.
- Desenvolupar un Pla d'Orientació per a lots els nivells educatius, que polencie els serveis psieopedagògics i d'orienlació, que
racionalilze i coordinc els recursos existents.
- G a r a n t i a d ' u n a oferta s u f i cient de places presencials en
centres d'EPA.

Estem segurs que aquestes
mesures no són les úniques.
Potser alguns temors seran
resolts. Potser algunes propostes ambigües es concretaran.
Tot això ho veurem en el debat,
en la forma en què s'aecepten
propostes dels diferents sectors.
Nosaltres aportarem en aquest
debat les nostres propostes.
Però d'una cosa estem, ja, ben
segurs: si el MEC pretén millorar la qualitat de l'ensenyament sense invertir, sense "gastar-se un duro", aleshores el
debat no haurà servit per a res.
Que no siga així.
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Personal Laboral

un convenio...
Cuentan las gentes del lugar que hubo una vez una sèrie de reuniones, que en
ellas se habló de las condiciones de trabajo de muchas genles que trabajaban para
la Adminislración Autonòmica, que habían sido clasificaclas en otras lanlas caiegorías, que resukaba difícil unificar criterios para atender las demandas legíümas
de los pocos de calegorías altas y de (os muchos de categorfas bajilas, que se
dedicaran muchas horas a buscar soluciones satisf'actorias y que se tuvieron que
escribir muchos y muchos folios para que al final, recopilades los de contenido
valido, naciera el Primer Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de
la Administración Autonòmica.
De todo aquel laborioso proceso queda constància escrita en el DOGV de un 10
de junio de 1988. Sí, no es ninguna equivocación, fue publicado allà por el ano
1988 y, es mas, nos relata "Dicha publicación, aunque vio la luz ese dia, fue consecuencia del feliz acuerdo que se rubrico un 26 de abril de ese mismo ano".
Hubo una diferencia de fechas entre el "feliz acuerdo" y el "darlo a conocer",
debido a que este ACUERDO estuvo macerando en los despachos de la Administración. Eso sí, rodeado de excelentes "viandas" documentales y durante el
proceso tuvo como consejeros a buenos "gastrónomos" que ejercieron sus funciones en cada paso decisivo. Esto hace que aún desprenda exquisitos "aromas normativos" cuando se le hojea. Se obtuvo un excelente "manjar tan completo y tan
abstracto" que satisfaria a cuantos comensales se le ofrecfa, a pesar de que parte
de "parte de las viandas que lo componían", con el paso del tiempo, se hayan
hecho rancias. Conocedores de ello sus progenitores, cuidan de no airear aquellas
partes que, por su composición y contenido, pudieran resultar indigestas a los
estómagos poco agradecidos.
Si consideramos que los convenios colectivos son la legislación laboral bàsica
por la que se rigen las relaciones laborales (como la "comïda principal" con todos
sus ingredientes) y que estàs son cambiantes y dinàmicas, que se van adaptando a
las realidades de cada dia (como las viandas en una cocina de mercado), resulta
imprescindible que se revisen y se actualicen en períodos cortos de tiempo, para
que exista correspondència entre la problemàtica del sector y la normativa bàsica,
que debe aportar soluciones. Ya se sabé, los "aromas", por buenos que sean, fuera
de su contexto molestan.
Es evidente que un guiso (convenio) que lleva tanto tiempo en el mercado sin
revisarse, sin modificar su contenido, se queda desfasado. Anquilosado en el
tiempo, no sirve para dar las soluciones puntuales a lantos y-tan variados probíemas, y menos si se plantea como "plató único". Es útil, porque la buena voluntad
de los comensales, haciendo un acto de imaginación sublime, logra que calmen
las necesidades mas imperiosas.
Como "plató laborioso y bien condimentado", hace que en momentos de necesidad, cuando la carta se ve disminuïda y los paladares no pueden permitirse el
saborear alimentes completos, se anore su sabor y venga a la memòria su valioso
contenido. Aunque pasado el tiempo, con sabor rancio y fuerte, lejos de toda
moda, sïempre puede responder para un trueque furtïvo. Por eso signe tan vigoroso y goza de tanta íozanía.
Por todos es conocido que su vida, en un principio, se daba por conduïda en
San Silvestre de ese ano. Vamos, que su vida era de temporada, aunque sus progenitores podían reconsíderarla, alegando siempre consideracioncs íntimas que
nunca fueron manifestadas. Se intuye que su productividad es alta y su rendimicnto óptimo para cl gusto de las partes, de ahí su duración. Nadie esperaba que
su vigència fuera tan duradera, ni que después de casi scis anos (los cumple en
abril) se le cuesüonara la vida. Ahora que se había familiarizado y que parecía
uno mas entre nosotros. Ahora que e! Personal Laboral y el son lodo uno. Ahora
que se habían acostumbrado a ser discretes y recatados, que pasaban desapercibidos, que incluso haciendo aclo de presencia con movili/.aciones y huelgas, ni se
molestaba a sus progenitores. Ahora, justo ahora que anda el mercado removido,
lanzando opas salvajes hacia su contenido, van y le cuestionan. Ahora, justo ahora, te ponen sobre la mesa y a tu airededor se sïentan, discnten y tratan de acordar
cuando debe acabar tu vida. Y es que ya se sabé, ellos y sóío ellos pueden decidirlo, porque son tan grandes, con tan grandes preocupaciones, que solo en
momentos lúcides se acuerdan de que, aunque pcquenos, los laborales con su
convenio también exísten.
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Negociació col·lectiva:
Cadascú per a d'ell
Al darrer "All-i-Oli" ja apuntàvem el desgavell en què es troba la negociació col·lectiva
d'enguany, just quan més falta fa tindré un marc laboral el més clar possible.
La situació s'ha donat al tindré que negociar enguany tots els convenis que ens afecten
al sector (Conveni General, el d'Escoles Infantils, el d'Educació Especial i el d'ACADE)
tot i que finalitzaven la seua vigència en desembre del 93. Els marcs negociadors que
establien aquests convenis s'han variat en totes les Meses que s'han constituït, estant
totes elles amb mancances legals, impugnades unes o amenaçades d'impugnació altres
en quant se signe.
La situació actual és aquesta:
Denominació

Conveni Marc

Àmbit
d'aplicació
Tot l'ensenyament
privat.

Patronals
que hi

Sindicats
que hi
participen

participen

CECE
CECEI
ANCEE

CCOO
USO

CIG/STEs

Mancances
legals

• Hi ha patronals
(CECEI i ANCEE)
que no tenen el 10%
en l'àmbit proposat.
• Els Sindicats
constituents de la
Mesa no tenen el 50%.

Situació
negociació
• No avança; les
patronals pareixen
més preocupades del
que passa a la resta
de Meses que de
treure endavant la
seua negociació.

Conveni
d'ACADE

• Centres
d'ensenyament reglat
sense finançament
públic.

ACADE

FSIE
UGT
CIG / STEs

• Els sindicats
constituents no tenen
el 50% necessari.
• SÍ el C. Marc fóra
d'eficàcia general
aquest no podria existir
per concurrència
de convenis.

• HÍ hagué una
negociació molt
ràpida en desembre,
des d'aleshores
bloquejada.
• La patronal no ha
donat res.

Conveni
d'Escoles
Infantils

• Centres
d'ensenyament
infantil no integrat,
sense finançament
públic.

ACADE
CECEI

UGT

• Tan sols es va
constituir la Mesa.

EyG

USO

• Es desconeix la
representativitat, tant
de les patronals com
dels sindicats.

Conveni
d'ensenyaments
reglats
mantesos amb
fons públics.

• Centres amb algun
nivell concertat o
subvencionat.
•EPA.
• Residències.

• EyG
• Serveis
Educatius de
Catalunya

FSIE

• Es desconeix la
representativitat dels
sindicats.
• La presència d'ELA
qüestionada.
• Les patronals sols
tenen una
representativitat que
qüestiona CECE.
• Deuria haver altres
patronals.
• Concurrència de
convenis amb el C. Marc

• La constitució de la
mesa va ser molt
forçada
forçada.
Hi ha dos blocs
sindicals (UGT, FSÏE,
ELA i CC OO, USO,
CIG).
• Sols ha tingut dues
reunions.

CCOO

UGT
CCOO

USO
ELA-STV
CIG - STEs

Com es pot veure, la situació es tremendament complicada, a
nivell legal i a nivell polític, ja que s'han format dos blocs tant
entre les patronals (per una part, CECE, CECEI i ANCEE, i per
l'altra, EG, ACADE i Serveis Educatius) com entre els sindicats (FSIE, UGT, ELA i CC OO, USO) la qual cosa dificultarà
moltíssim una possible solució política i no jurídica.
Des de la nostra incorporació a la negociació, al final del
mes de gener, en la delegació de la CIG (Convergència
Intersindical Gallega), estem intentant incidir en aquesta
situació fent propostes als sindicats, Í també a les patronals,
per tal de no continuar per aquest camí. Volem una reflexió
sobre Hi negociació col·lectiva del sector i que els interessos

de cadascuna de Ics organitzacions (sindicats o patronals) no
predominen sobre els interessos globals dels treballadors i
treballadores.
Cal dir prou a l'angoixa en el sector, a la indcfcnsió jurídica i
laboral, a la negociació col·lectiva més complicada de lot el
món labora], a que les patronals juguen amb nosaltres...
ÚLTIMA HORA: UNIVERSITATS PRIVADES
El passat 9 de febrer es va signar la revisió salarial dci
C o n v e n i d ' U n i v e r s i t a t s P r i v a d e s . Encara no ha eixit
pubiica al BOE, però està a la vostra disposició en el sindicat.

Herario del personal laboral
El convenio colectivo es la norma
legal de aplicación. En su arlíciïlo 13 se
recoge:
- La jornada serà de 37,50 horas semanales.
- La jornada se distribuirà para cada
centro de trabajo por los secretaries
generales de cada conselleria, teniendo
en cuenta las especificaciones de cada
centro de trabajo.
- Se disfrutarà de una pansa de 20
minulos, computable como trabajo.
A nivel general esta claro que la
duración de la jornada es de 37,50
horas a la semana, la misma que la
de todos los trabajadores de la Administración, funcionariado incluido.
Esto nadie lo cuestiona. Lo que origina polèmica es la distribución y
quién tiene competencias para hacerlo.

Parece lógico que la distribución de
las jornadas de trabajo se ajuste a las
necesidades de los centros y que estàs
necesidades se cubran por todo el personal adscrito a ellos. Por racionalización
objetiva, parece lógico que se aplique la
misma distribución horària para quien
desarrolla ía misma actividad en el mismo centro de trabajo. Así, quien dcsarrolia su actividad con alumnado debería
ajustar su jornada a los criterios que
recoja la circular que regula el ílincionamiento de los centros educatives, independientemenle del régimen jurídico al
que pertenezca.
Cuando se utíliza un criterio lógico no
suelen darse grandes problemas. De no
haber acuerdo sobre la distribución, la
jornada se debe desarrolfar de ocho a
quince horas, con el descanso (20 minutos) para el almuerzo a la mitad de la

manana. Esto en el caso del régimen
general, completàndose la jornada semanat con dos horas y media durante una
tarde, habitualniente martes o jueves.
Existe un colectivo al que por su procedència le es de aplicación la adicional
segunda, que recoge: "como única
excepción a la regla general para jornada
y vacaciones (...) les seguirà siendo de
aplicación los preceptos tle sus respectivos convenios de procedència".
Los posibles convenios de procedència son los de la ensenanza privada concertada que recoge la jornada de 3 I
horas semanalcs, y el convenio de educación especial, que recoge la jornada de
35 horas a ia semana.
La G e n e r a l i t a t V a l e n c i a n a , en el
Decreto 50/1989, de 18 de abril, establece la jornada laboral y su regulación para todo el personal funcionario,

diciendo en su disposición adicional
que al personal laboral se le aplicarà
en la medida de lo posible tos criterios
que del decreto se desprenden, sin
olvidar que se regiran por su normativa específica. La Orden de 22 de junio
y el Decreto Í09/1990 desarrollan el
citado decreto en esle sentido. Atendiendo a las particularidades y coincidencias que el personal laboral liene
con el funcionariado, y dado que sobre
la Secretaria General recaen las competencias sobre la distribución de la
jornada, y que en los centros de trabajo
coinciden haciendo la misma actividad
laborales y fnncionaríos, parece lógico
y sensato hacer la distribución horària
atendiendo a las necesidades del servicio a realizar y no en función de quien
los realiza.
Esto evitaria disfuncionalidades y

agravios comparatives en el trato recibidoporel personal.
Basàndonos en lo anteriormente
expuesto, una distribución racional de la
jornada podria ser:
Para el personal docente y con tralo
directo con los alumnos: les serà de aplicación la distribución horària del personal docente que recoja la orden por la
que se regula la organizacïón y el luncíonamiento de los centros docentcs sostenidos con fondos públicos, asícomo la
normativa que se dicte al respecto.
Para e! personal de administracïón y
servicios: la jornada serà la que marque
la norma general de tos funcionarios
públicos en su centro de trabajo. En los
períodos vacacionales de los alumnos el
equipo directivo podrà adaptar la jornada
a las necesidades reales de los servicios a
desarrollar.
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Endarreriments de
No hi ha negociació frjenni$ § complements
Centres en crisi

En virtut de la clàusula de revisió salarial (article 7è) de l'Acord Laboral pera l'ensenyament privat per als anys 1992 i 1993, signat el 14 de juny de 1993, les païts implicades en l'acord adopten la decisió unànime de fer efectiva la revisió de les taules salarials,
adoptant com a criteri els increments produïts en la partida de despeses variables del mòdul de Centres Concertats, contemplats en la
Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a 1993.
Les taules següents reflecteixen els nous complements i triennis, així com els seus increments (A); la resla del salari no es modifica:

EGB - PRIMÀRIA
(concertada)
Director/a
Subdireclor/a
Capd'csiudis
Cap de departament

SALARI

A

TRIENNI

A

SALARI

A

TRIENNI

A

a
b

32,703

0
629

4667
1.722

89
33

33.803

0
1.248

4.824
1.780

!78
66

a
b

0
30.264

582

4.667
1.528

89
30

31.283

0
1.156

4.824
1 .579

178
58

a
b

0
524

4.667
1.434

89
27

0

27.230 ,

28.146

1.040

4.824
1.482

178
54

0
465

4.667
1 .275

89
24

25.032

0
924

4.824
1.318

178
49

0

4.667

89

-

0

4.824

178

a
b

Professor/a titular
Ajudant

-

0

3.76Ü

73

-

0

3.886

143

-

0

3.760

73

-

0

3.886

143

Els descomptes de vaga, entre ells els de la del passat 27 de gener, han d'ajustar-se a la següent fórmula. Si no és així, poseu-vos en contacte amb nosaltres.
PERSONAL DOCENT (i no docent que no treballa dissabtes)
Descomple= salari setmanal(*)+ prorrata setmanal pagues extres f*)xl '4
5
PERSONAL NO DOCENT (que treballa dissabtes):
Descomple= salari setmanal (*)+prorrata setmanal pagues extres (*)xl '27
5
(*) Per tal d'obtenir el salari setmanal Í la prorrala setmanal de les pagues
extraordinàries, cal dividir per 4 el salari mensual i la prorrata de les pagues
extres (quantitat sobre la qual es calcula la cotització a la Seguretat Social).

Correcció d'errades
Al darrer "All-i-oli" (n° 88), en l'article titulat "Centres en crisi: una nova
negociació", hi ha un paràgraf que diu "USO Í FSIE han refusat..." i hauria de
dir "CC OO va refi- -..." .

De n-IO-93 al 31-12-93

De I ' l - 1-93 al 30-9-93
SALARI

A

TRIENNI

A

SALARI

A

TRIENNI

A

a
b

0
47.633

916

5.926
2.512

182
49

49.236

0
1.818

6.183
2.596

353
96

Subdirector/a
Cap d'estudis

a
b

41.859

0
805

5.926
2.204

182
43

43.268

0
1.598

6.183
2.288

353
94

Cap de departament

a
b

33.993

0
653

5.926
1.792

182
35

35.137

0
1.297

6.183
1.852

353
68

Professor/a titular, Cap
de taller o laboratori

—

0

5.926

182

_

0

6.183

353

Prof. adjunt, aux. o ajudant-

0

4.938

152

-

0

5.152

294

-

0

4.765

146

-

0

4.972

Director/a

Vigiiant, educador/a o instructor/a

284

COU: Complement de 22.162 ptes. o de 22.908 ptes., respectivament, en cada període, sobre el salari de BUP en cadascuna
de les 14 pagues per al professor/a amb jornada completa.

FPI

De '1-1-93 al 30-9-93

(concertada)
Director/a
Subdirector/a
Cap d'estudis
Cap de departament

De '1-10-93 ai 31-12-93

SALARI

A

TRIENNI

A

SALARI

A

TRIENNI

A

a
b

0
1.041

4.652
2.009

247
38

0

38.864

39.862

í .412

• 4.910
2.077

438
77

a
b

35.762

0
687

4.652
1.861

247
36

36.966

0
1.365

4.910
1.920

438
68

a
b

33.002

0
634

4.652
1.721

247
33

34.113

0
1.260

4.910
1.779

438
66

a
b

0

30.231

582

4.652
1.578

247
31

31.249

0
1.155

4.910
1.631

438
60

0

4.652

247

-

0

4.910

438

Professor/a titular, Cap de taller o lat .
Prof. agregat, adjunt, aux. o ajud.

_

0

4.167

221

-

0

4.309

303

Vigilant, educador/a, instructor/a

-

0

3.762

198

-

0

3.971

354

FPII
(concertada)
DÍrector/a

Descomptes de vaga

24.217
...

Instructor/a, vigilant o educador/a

BUP
(filials concertades)
De la lectura de l'article del darrer "All-i-Oü" sobre Centres en Crisi es podria
desprendre la idea de que havia començat la negociació d'un nou acord. Però des
d'aleshores no ha estat així, ni tant sols la Conselleria ha complit e! seu compromís d'elaborar una nova proposta.
Després d'alguns intents per part de l'STE-PV, es vam reunir els sindicats per
tal de reactivar el lema. En eixa reunió, en la qual proposàrem iniciar un procés
unitari d'assemblees, l'única cosa que va ser possible acordar fou remetre a Conselleria una petició urgent de convocatòria de Mesa. A hores d'ara encara no ens
ha contestat.
La situació en aquest moment, amb postures totalment contraposades entre els
Sindicats i la Conselleria i les Patronals, ha estat l'excusa, per part de Conselleria,
per a deixar passar el ternps, adduint que és impossible posar d'acord als Sindicats Í a les Patronals. Des de l'STE-PV veiem que hi ha un clar risc de quedar-nos
sense Acord de Centres en Crisi, i entenem que només amb aquest es podria
afrontar d'una manera no traumàtica la reconversió que està comportant l'aplicació de la LOGSE.
I açò serà així perquè en aquest moment no liï ha cap pressió del sector sobre
Conselleria i sobre les Patronals (ji\ estan recol.locats, com interins, la pràctica
totalitat dels afectats). Als Centres no hi ha consciència d'allò que suposa l'actual
situació, uns perquè creuen que açò no va amb ells, altres perquè pensen que
milloro pitjor ja estan lots i totes treballant i al final tol se soluciona.
La situació, però, no és aquesta, és molt més greu. L'aplicació de la LOGSE
afecta a tots els Centres i no lliura a ningú, degut al pas d'EGB a Primària, perdent 2 unitats per línia, a l'autorització de l'ESO, a la reconversió de l'FP, a la
concertació, o no, dels mòduls, elc.
Ja no pot dir ningú que millor o pitjor, amb més o menys problemes, la situació
se solucionarà, perquè amb les postures de les Patronals i la Conselleria no hi
haurà Acord. Per una part, la Conselleria no vol un Acord en el qual tinga que
posar diners Q,on s'ha vist una reconversió en la qual des de l'Administració no
financie una gran part de les solucions?). I les Patronals no volen cap Acord que
les obligue a recol.locar els acomiadats (mai s'ha vist un Acord de reconversió on
la Patronal no cree els llocs de treball, que finança l'Administració). Tot ho volen
a la lliure elecció per part dels empresaris.
Fins ara cl País Valencià ha estat capdavanter en tot l'Estat per a tindré els
millors Acords de Centres en Crisi. A partir d'ara podem ser també capdavanters
en perdre'ls.

De '1-9-93 al 3 1-12-93

De ' -1-93 al 3 1-8-93

Subdirector/a
Cap d'estudis

De n-1-93 al 30-9-93

De I'l -10-93 al 31-12-93

SALARI

A

TRIENNI

A

SALARI

A

TRIENNI

A

a
b

46.356

0
892

5.832
2.419

307
46

47.916

0
1.770

6.066
2.500

458
92

a
b

40.736

0
784

5.832
2.123

307
41

4.2.107

0
1.555

6.066
2.194

458
81

a
b

38.940

0
749

5.832
2.052

307
40

40.250

0
1.486

6.Ü66
2.121

458
78

0

,

637

5.832
1.727

307
33

34.279

0
1.266

6.066
1.756

458
36

Prof. tiL, Cap taller, mestre (all./lab.

33.162
...

0

5.832

307

-

0

6.066

458

Prof. agregat, adjunt, aux. o ajud.

_

0

4.865

257

-

0

5.960

383

Vigilant, educador/a, instructor/a

-

0

4.694

248

-

0

4.882

369

Cap de departament

a
b

Així doncs, un professor/a titular de EGB/Primària hauria
de rebre en concepte d'endarreriments de l'any 93 el
següent:
89 x 9 (de gener a agost + 1 paga) ~ 801 pies.
178 x 5 (de setembre a desembre + I paga) = 890 pies.
TOTAL: 1.691 ptes. per cada trienni.
Cas de ser un Director/a, cal afegir-li a la quantitat anteriorment calculada les diferències dels complements:
629 x 9 (de gener a agost + 1 paga) = 5.661 ptes. de complement de salari.
3.248 x 5 ( de setembre a desembre + ] paga ) = 6.140 ptes.
de complement de salari,
TOTAL: 11.801 pies. de complement de salari (un únic
pagament).

39 x 9 ( de gener a agost + 1 paga)= 351 ptes. de complement de trienni.
66 x 5 (de setembre a desembre + 1 paga) = 330 ptes. de
complement de trienni.
TOTAL: 681 pies. per cada trienni.
L'increment que heu cobrat en la nòmina del mes de
Gener correspon a l'actualització dels triennis i als endarreriments que per aquest concepte corresponien a tot l'any 93.
A partir de la nòmina corresponent a Febrer cobrareu els
triennis í els complements per càrrecs unipersonals, segons
les taules anteriors per al període de Setembre a Desembre.
També a la nòmina del mes de Gener s'ha produït un increment d'un 0'5% en el descompte de l'aportació que fem els
treballadors Í treballadores a la Seguretat Social.
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Inminente oferta de ocho convocatorias
de formación para el ano 94
La Conselleria de Edocación y Ciència nos ha remitido el borrador de 8 convocatorias de formación, bien para e! ano 94, bien para el curso
94-95 (dependiendo de los casos). En el momento de leer esta información, es posible que alguna o algunas ya estén publicadas en el DOGV, y
el resto se iran puMícajído sin demasiada dilación. Se ha de tener en cuenta que son borradores, por lo cual algun dato de los que facilitamos
podria variar en su redacción definitiva.
Pasanios a reproducir los aspectos mas significativos de cada convocatòria.
Convocatòria

Des t i na ta r i os

Plazo de p resen La c íún

I.- Orden pur la que se conviManiawudliH.iit£ii>iiiïtiBÍciis individu;! I es para aciivwfhiiik». dir ll<9iiiiTíiKT«Ki!
pcnnancntc del.profesorado_

• Profesorado en actividad en ceniros docentes
públicos y privades coneertados de nivel no universilario del País Valencià.
• Personal laboral especialista dependienie de la
Conselleria de E. y C., y que pres t e Servicio en
ceniros de <5sla.
• Personal docetile adserilo a hi inspecció» educativa o que oeupe lligar de trabíijo clasilïcado conio
docente.

• Las aetividades que fínalicen en el ano 94 y han
sido rcalizadas o convocadas anics de la publicación de esia orden y las actividades hianuales que
se celebren durante el curso 93-94. Un nies :i partir
del ilía siguicnlc de la publicación en el DOGV de
esta orden.
• Para las demàs actividades, \5 días naluialcs
aules de su inicio y siempre el 15 de oclubre como
f'edia límile.

2.- Ordcn por la que se convocant II 11(01 llutuiuiúw
esludio para el curso escolarÍWPÍKS.

• Funcionarios de carrera que presten servicio
durante los cursos 93-94 y 94-95 en centros
docentes públicos, SPEs o destinos clasificados
como docenles.
• 5 anos de anligüedad como funcionario de carrera o interíno.
• No eslar en coniisión de servicios, excepto si se
solicita cu aïri mestral.

30 di'as naluralcs a partir del de la publicación en
cl DOGV.

• No estar sujelo al servicio militar o PSS duranie
el período de licencia.
• No haber obienido una licencia en los últimos 5
cursos; se exceptua» las soliciludes de pròrroga.
• Obtener un mínimo de 5 punlos en el proyecto
de trabajo a presentar.

Olros d ü k) s de interès
A. Jornadas. congresos, M.-ir.LniïiaGK, a£O\ ídades de
perfeccionamicnlo y i«ia^ jiotiid.Müfleí, de formación.
Màx. 80.000
Min. 20.000
B. Actividades anlcriore* qmc .«e -iiealllkeíi en cl
exlranjero.
Màx. 150.000,
Min. 37.500
C. Mastcrs y cursos de posUgaaidloi.
Màx. 175.000
Min. 43.750
D. Estudiós para la otHenciÜrm ule una titulació n
universitària.
Màx. 100% de la niairículi.
Min. 50%

Solo se podrà pedir ayuda por uno de los aparlados, a excepció» del D que es compatible con
oialqutcr oiro.

1.1. Li cen c i a tu ras o Ingcnkaiün:
• Anual T ve/, 35
• Anual 2" vez, 5
• Cuatrimeslral I" vez, 8
• Cuairimesiral T vez, 2
1.2. Tesis doctorales:
• Anual 1" vez, 14
• Cu atri mestral l'vcz, 5
• Cuatrimesiral 2' vez, 2
1.3. Otros estudiós:
• Anual 1" vez, 13
• Cuatri mestral 1" vez, 5
• Cu aïri mestra 12' vez, I
2.1. Proyeclos de iiiv
• Anual 1° vcz, 13
• Cuatrimeslral J'vcz, 7

• La lieencia se solicilarà por una sola modalkiad y
un solo período de duració».

Reeibir una ayuda no implicarà la concesión de
penuiso dcnlro del borario laborat.
La D solo es pura funcionarios docentes.
El imporle lolal de A, B i C es de 45.0W.OOO y cl
D de 20.000.000.

• Bl prolcsorado que solicile pròrroga solo podrà
hacerlo por aquella modalidad de que actualmcnte
disfruia.
• Si quedaran plazas vacanles en alguna de las
modalidadcs podran incorporarse a otra.s en que
haya candidates, siempre que el número total no
sobrepase el previsió.
• Una vez publicada la relación de preseleccionados habrà un período de 8 días para renunciar.
• Al fmalizar el período de licencia se habrd de
presentar una memòria global del Irabajo realizado
o certifieado académico de los estudiós realizados.
• El prolesorado scleccionado rccibirí los emolumcnlos correspondientes a las retribiicíoncs bàsicass, pudiendose acoger a. la convocatòria de ayudas individuales y a la de proyeclos de investigació».

3.- Orden por la que se ofrconn açui<lii»;<üt.tiihïjdbs,
a proyectos de invcsügación e imrcm;tEiiiniuidüiciilüva y proycelos de desairoito cwnriicuftuï:.

Professorado destinadó en ceniros públicos y privados coneertados no universitàries.
Se podran presentar de forma individual o en equipos de Irabajo de basta 5 componen tes.

Un mes a partir del dia de la publicación de la
Ordcn en cl DOGV.

La cuantía màxima de U. ÏMBÍH serà de 500.000
plas.
El importe total de las aywdtas «cas de 10.000.000
de ptas.

• Los proyectos podrdn iniciarse en el curso 93-94,
y desarrollarse durante el ano 94.
• Se habriS de presentar antes del 30 de octubre del
94 una memòria de la actividad.
• Se certificarà un maximo de 100 h. al director
del proyecto y de 80 para cada uno de los micinbros roslanles.

4.- Orden por la que se oifüaxciiiu
cursos de perfeccionamieMtoi idlril
de nivel no universilarío de ftoiguuw ictlïi
nis en universidades y ccndnio* dir
ción y de peifeccionainieniotCT

• 100 becas de inglés y 20 de francès para el
profesorado de centros públicos o privados
concertades de nivel no universitario, que
ïmpartc lenguas extranjcras en el segundo
cicló de Primària o que la impartirà durante el
curso 94-95, para el que impartirà el tercer
cicló de Primària y para el que irnparte 7" y 8"
dcEGB.
• 5 becas para los funcionaries docenles que
prestan servicios en la Administración Educativa, siempre que NU función lo requiera.

30 dfas naturales a partir del dia de la publicación de la Orden en el DOGV.

El borrador de convocatòria ona específica la
cuantía de las becas.

• Los cursos durariín dos semanas y se reali/.arírn en cl Reino Unido o Francia duraiile las
dos últimas semanas de julio.o durante In última de julio y la primera de agoslo.
• No podrim obiener beca en esta convocaloria quienes la obluvieron en el 93 medianie el
Programa Lingua.
• Habrà un período de 10 días para confirmar
o renunciar a la beca.

5.- Ordcn por la que se ofrccem acullin; ui t
de formación del profesorado

• SPEs y ceniros públicos o privados coneertados.
• Los proyeclos serà» propuestos por la mayoría
del equipo clocenic cuando cl objetivo sea elaborar
el proyecto educativo del centro y el proyecto
currïcular. Cuando el objetivo sea trabajar sobre
elemenlos específicos del currículum podran solicitarlo grupos de profcsorcs de uno o mas centros.
• Podran agruparse varios eentros incompletos en
zonas rumies para la elaboración de proyectos.

30 dfas naturales a partir del dia siguienle al de la
publicación de la Orden en el DOGV.

• La cuanlía màxima para unnn prasyccaciï scrA de
300.000 ptas.
• En caso de pròrroga se jumfeíaSotaríoa un maximo de 200.000 ptas.

• El proyeclo se realizara durante el curso 94-95.
• Se presentarà unu memòria untes del 31 de julio
del 95.
• Se adjuntaran aclas de asistencia.

6.- Orden por la que se coawicai um [filmi dir (ÍIWSIDS,
de especlalizactón en las areas; dit lUJliuiïuiüíti Rirah
ca, de Fcluciïción Musical y «fle ll.iiiimiuw IF;»Jirjrajie-

• Profesorado de EGB, l'uncionai'io de carrera o en
practicas, que se encuentrc en actividad en centros
públicos y que no leng'a la liabilitación perüneme.

20 días naluralcs a partir del dia en que se publiquc esta Ordenen el DOGV.

• 70 plazas de Educaci
• 4 plazas de Inglés.
• 80 plazas de Bducación FMÍOL
• La duració» total de los OHIÍKM; «
l·labilitaràn en la espuciaüidluJ ^
dos por cl MEC.

• La mal rieu I a. serà" gratuita.
• Obligución de asistir a (odas las sesiones de formación y rcalizar todas las actividades.
• Compromiso de desarrollar su nueva habüilación
durante 4 anos, en su centro o en ceniros de caracteiïsticas similares.
• Ademàs de ià documenlación específica para
cada cspecialidad se liabra de presentar un extracto del acta del ckmslro, del Consejo Escolar y un
escrito de la dirección.
• Si se està en licencia por estudio, se podran solicitar estos cursos si la dirección del cenlro autoriza
la realizaciòn de las pràcticas.

ï aïe 700 ho ras.
•Jb ÜMHimloga-

7. Ordcn por la que se ofrccsnm arjudiïn, pini llu iiicatlización de iiiiercambios cscsntoKK* «iiUit aJbmnnas.
de ce»lros docenires públicos nUc^tcniJiunlitHi dle llai
Conselleria de Educación y OaiiiiuiiyiKaillMHiiMftiiicalivos de los países miemiümim àtic I tu CoininritítMl
Europea.

Grupos de enlre 15 y 40 alumnos de centros públicos acompaniidos por I o 2 proicsorcs del centro
si son entre 15 y 20 alunos y por 2 o 3 profesores
si oscilan entre 21 y 40 alumnos.
Podran agruparse 2 ó mas ceniros para realizar el
inlercanvio.

Un mes a partir de la entrada en vigor de csla
Orden.

* Ayuda por cada profcsw aicoiirapMiraíaíiic, 50.000
ptas.
* Ayuda por alurnno partküpuntte a^úrn Sa distancia:
-Menosde 1000 Km, hasia 1I5.JÍW ^süts,.
-Entre 1001 y 2500 km. hasu MOTO pas.
-Entre 2501 y 3500 KitL·haraffllMÏBO pias.
* Mas de 3500 Km., hasla 3ÍMTO psat

• El intercanvio se realizara" durante cl primer trimestre del curso 94/95. Se integrarà en la PGA y
contarà con la rcalización de alguna experiència
educativa en fornia de clase ordinària.
• Los alumnos participantes residiran en los domicilios tic los receptores.
• La duración total del intercanvio oscilariS enlre
14 y 22 días.
• La memòria de la actividad se presentarà ilntcs
del 3! de diciembre de 1.994.

Orden por la que se ofie-iïni luit.au
Programa üc Educación AaiDMiiiiluu. w su1 iMiiw«ncajrt

Centros públicos y privailos coneertados.
Dos modal i dades:
1. Proyeclos que incluywi la nsistenciii a los denominados centros de cducación ambienta!.
2. Proyeclos que no incluyan la parücipaeión de
los centros de educació» ambiental.

3(1 días naturales desde la publicación de esía
Orden en el DOGV

El 'bórrador no especificat Usis lau
das.

«Se las ayu-

• [!| profesorado responsable de los proyeclos, se
comprometé a poner eu funcionamienlo el proyecto, y a asistir al seguimienlo y evaluaeió» que se
convoquen, y a presentar la memòria eorrespondiciitc. En e! caso de la modalidad I, a asistiï al
modulo de formación de 60 horas.
• El proyecto debcrà" contar con el informe favorable del Conscjo Escolar del Cenlro.
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A què espera la Generalitat Valenciana?

Sobre l'homologació
de titulacions
Els Sindicals de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament de les Illes
(STEI), del Principal de Catalunya (STEs Catalunya) i del País Valencià
(STEPV) venim sol·licitant -des de fa anys- a la Conselleria d'Educació i Ciència
del Pafs Valencià la convalidació dels títols de professor de Llengua Catalana per
e EGB expedits pel Govern Balear i la Generalitat de Catalunya amb el títol que
expedeix fa Generalitat Valenciana per a l'àrea de "Valencià".
Tenim constància de l'existència d'un acord entre les tres Comunitats Autònomes que va donar lloc a que tant la Conselleria d'Educació i Cultura de les Illes
Balears com el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya promulgassen les respectives ordres de reconeixement de les titulacions de les tres
CC AA, tant a efectes acadèmics com de mobilitat del professorat (Ordre de la
Conselleria d'Educació i Cultura de IO de febrer de 1988 i Ordre del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de 15 de febrer de 1988).
És per això que considerem inexplicable que la Conselleria Valenciana encara
no haja procedit a la corresponent regulació amb el mateix rang, de la reciprocitat
que li és reconeguda a les altres dues comunitats. Es més inexplicable encara que
el problema estiga resolt per a l'Ensenyament Secundari pel que fa a Concurs de
Trasllats -on no hi ha cap problema de convalidació de titulacions- i no per a
l'Ensenyament Primari- i.què, potser, el "valencià" de Secundària no és el de
"Primària"? -.
El President de la Generalitat Valenciana, .loan Lerma, en una carta de resposta a
Pere Polo, Secretari General de l'STEI, sobre aquesta reivindicació assenyalava, després de destacar que "en la pràctica" no bi havia cap problema per a Secundària, que
"puc manifeslar-li que la qüestió, globalment considerada, es troba també en via de
solució".
Per la nostra part només ens resta dir que aquesta solució tarde el menys possible perquè cada curs escolar són més les persones perjudicades per aquest problema. Sobretot professorat valencià, residents a les Balears i al Principat de Catalunya, titulats en català per aquestes CC AA i d'altre professorat d'EGB de les
Illes Balears i/o catalans, que d'aquesta manera veuen retallats els seus drets de
mobilitat o contractació si volen treballar al País Valencià. Recordem, també, que
els mestres valencians actualment no tenen cap problema per a la convalidació de
la seua titulació de "Valencià" per Llengua Catalana ni a les Balears, ni a Catalunya, ni a Andorra.

Sobre les juntes de directors
Sempre hem considerat normal que l'Administració
reunirà a les direccions per a temes internes dels
centres com ara distribuir o arreplegar informació del
f u n c i o n a m e n t dels centres i les seues necessitats,
explicar normatives de l'Administració, comunicar
i n f o r m a c i o n s que afecten a cada zona, coordinar
actuacions,...
En aquests moments, però, la Conselleria ha decidit
dotar d'estructura permanent a aquestes reunions sense
delimitar clarament quines són les seues funcions.
PER A QUÈ INSTITUCIONAL!! ZAR-LES?
Nosaltres entenem que no hi ha cap funció nova o
desatesa que requerirà la seua institucionalització, però
sí advertim algunes intencions "no declarades" com
ara:
- pretendre que les persones de la direcció dels centres es considerem més els representants de l'Administració davant el centre i menys els representants de la
comunitat educativa que l'ha triat.
- crear òrgans de consulta i arreplegada d'informació
que, en la pràctica, i segons per a q u i n e s coses,
podrien convertir-se en espais de negociació limitada
en detriment de la negociació col·lectiva Í global pròpia de les organitzacions sindicals o de les Juntes de
Personal. Segons l ' ú s que se'n faça, més o menys
intencionat, es crearan hipotètics conflictes de representalivilat sobre els àmbits d'actuació de cadascú que,
en definitiva, debilitaran el professorat enfront de
l'Administració.
- Prestigiar artificialment les direccions dels centres, fent creure que així disposaran de més poder i
autoritat, i no avançar en altres mesures que afavoresquen la participació í ta gestió col·lectiva. Aquesta fórmula ve a demostrar la incapacitat per a proposar
actuacions que fomenten la revaloració social del conjunt del professoral optanl per altres dirigides només a
un grup molt més reduït.

- Subratllar una organització piramidal (juntes de
circunscripció, junta territorial), que, a més a més,
augmentarà artificialment les necessitats de reunió per
als directors i directores.
La nostra opinió
- Les relacions entre els centres i l'Administració es
canalitzen a través de la Inspecció. Nosaltres pensem
que aquesta via és la correcta per a informar als centres, explicar les propostes de l'administració, arreplegar documentació, coordinar actuacions, elc.
- No considerem cap pas endavant la burocratització
de les relacions entre els centres i l'Administració. El
sistema educatiu valencià no millorarà perquè les reunions amb les direccions esliguen convocades d'acord
amb una normativa oficial.
- Si l'Administració vol, únicament, coordinar actuacions, haurà de delimitar clarament els temes i el seu
tractament.Si tenim present que la funció de la direcció
és la de representació del seu centre, la representació
dels directors per uns pocs directors (juntes que representen altres juntes) és una cessió (involuntària) de la
representativital que a cada director li ha atorgat la
seua comunitat educativa.
- S'ha d'evitar que hi haja espais paral·lels de
negociació i es creen conflictes entre els àmbits de
consulta i negociació (Consells Escolars Municipals,
Consell Escolar Valencià, Juntes de Personal, Mesa
Sectorial).
Algunes coses estan canviant en l'Educació i no
totes són per a millorar l'escola i les condicions de treball dels ensenyants. En nom de V eficàcia (una eficàcia mal entesa), l'Administració educativa està bastint
un model de direcció obsessionat en la jerarquia. Des
del Reglament Orgànic de Centres a les Juntes de
directors, passant per les 77 Mesures per a la qualitat
de l'ensenyament, es configuren els directors com els
representants de l'Administració.
L'última paraula la tenim els ensenyants.

El valencià i la Reforma, un debat obert
EI valencià és ja "un instrument de
convivència" en molts centres educatius
arreu del País Valencià. Malgrat aquesta evidència, o precisament per açò
mateix, els sectors que sempre s'han
oposat a la normalitat de la nostra llengua i cultura continuen atacant el projecte de normalització. Els ensenyants
no som aliens a eixes intencions i fins i
tot no falta alguna organització sindical
que es suma a practicar la demagògia
que faça falta per a guanyar adeptes,
per a defensar els mestres contra el
valencià.
L'STEPV vol contribuir a que la normalització del valencià a l'escola es
faça des de la racionalitat, des de la professionalitat i des de ía convivència.
També des de l'estima a la nostra llengua i cultura, perquè ens sentim part del
poble valencià.
Iniciem amb aquest article una sèrie
de propostes per a contribuir a un debat
que voldríem seré i profitós.
VALENCIÀ I CATALOGACIÓ DE
LLOCS DE TREBALL ALS
CENTRES D'EDUCACIÓ
INFANTIL I PRIMÀRIA
La catalogació de llocs de treball als
centres educatius d'Educació Infantil Í
Primària està determinada per un doble
enfocament que procedeix del propi
Sistema Educatiu:
a) Es tracta d'uns trams educatius
que, atès el seu caràcter globalitzador,
seran impartits per professorat generalisla; per tant, amb competència per a
impartir la totalitat del currículum,
excepció feta de l'educació física, educació musical i idioma estranger.
b) D'acord amb la realitat sociolingüística del centre, s'haurà de desenvolupar el programa d'educació bilingüe més adequat (immersió, ensenyament en valencià o incorporació progressiva del valencià). En qualsevol
cas, la normativa estableix que "...al

final dels cicles en què es declara obligatòria la incorporació del valencià a
l'ensenyament, i qualsevol que haja
estat la llengua habitual en iniciar els
estudis, els alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit,
el valencià en igualtat amb el castellà".
(LUEV, article 19). "Els programes, les
orientacions i els horaris dels nivells
educatius no universitaris garantiran als

desigual situació del professoral pel que
fa a la seua capacitació lingüística,
entenem que hi ha una relació directa
entre la capacitat del sistema per a
formar professorat en valencià i
l'assoliment del catàleg que necessita
el propi sistema. Per il·lustrar el que
diem, podem remetre'ns a l'organització de cursos de capacitació realitzats
l'estiu passat pel professorat els llocs de

alumnes un domini igual de les dues
llengües oficials de la C o m u n i t a t
Valenciana" (Decret 79/84, article 2).
En conseqüència, el professorat
generalisla ha de tindré la suficient
capacitació en totes les àrees del cnrrículum que li són pròpies Í, a més a més,
ha de poder dissenyar i executar un programa d'educació bilingüe en funció
d ' u n s objectius que apareixen clarament definits. Per tant, coherentment
amb aquests trets definitoris del sistema, la catalogació sols pot ser aquella
que garanteix per a cada lloc de treball el domini d'ambdues llengües.
No obstant això, mentre s'arribe a
aquesta catalogació definitiva, mitjançant un procés negociat, i atesa la

treball del qual havien de ser catalogats
en valencià. En aquesta ocasió, l'interès
del professorat a romandre al seu lloc
de treball es va conjugar amb les necessitats del sistema, ja que es va evitar el
desplaçament de qui no tenia la titulació necessària.
Els dos criteris fonamentals per a
avançar en la catalogació en valencià, la
catalogació de totes les vacants dels
centres ubicats en zones de predomini
lingüístic valencià, així com la recatalogació atenent programes específics que
ho exigeixen, són mesures que ens
acosten al mode! final, però donen com
a resultat una realitat netament insuficient. Donem algunes dades del que
volem dir:

- En centres públics de la Comarca
de l'Horta d'Educació Infantil i Primària (exceptuat el cicle superior d'EGB),
amb programa lingüístic d'incorporació
progressiva, el percentatge de catalogació en valencià oscil·la entre el 39% i el
44%. Si els centres compten amb programa d'immersió i/o de línia en valencià, la catalogació oscil·la entre 41% i
el 65%.
- Solament en alguns centres situats
en zones rurals i amb programa
d'Ensenyament en Valencià des de fa
molts anys podem trobar catalogació al
100% en valencià.
El que es posa de manifest és que en
una zona d'alta densitat de població,
com l'Horta, aproximadament el 50%
de la plantilla d'un centre està en condicions d'assegurar la presència del
valencià, i entre l'altre 50% ens podem
trobar amb situacions diverses, des de
la competència plena al desconeixement més absolut.
Tanmateix, aquesta insuficient catalogació no respon a la manca de professoral reciclat, ja que aquest és molt
superior a la catalogació de llocs de treball en valencià. Deduïm, doncs, que la
utilització dels recursos públics destinats a la formació/capacitació del professorat, i els eforços d'aquest per reciclar-se, moltes vegades en condicions
gens afavoridores, no estan fent avançar
com seria desitjable el model d'escola
valenciana.
Aleshores, ^què està impedint que
cada ensenyant ülulat ocupe un lloc
catalogat en valencià? Una resposta
beninlencionada apuntaria a la falta de
planificació: ^Quant de professoral
reciclat hi ha? .-.Quin aprofitament se'n
fa?
Per altra banda, la LUEV determina
que en els territoris de predomini lingüístic castellà el punt de partida de
qualsevol proposta haja de ser
necessàriament diferent, donat que el

valencià és optatiu per a tot l'alumnat.
En conseqüència, l'anomenat "programa bàsic" se'ns presenta com cl més
adequat per atendre amb caràcter
general aquesta opcionalitat: el centre
ofereix la possibilitat d'adquirir una
competència m í n i m a en valencià.
Creiem, que deu anys després de la
publicació de la LUEV Í atenent a
l'article 24, apartat 2, aquest programa, ja h a u r i a d ' e s t a r introduït de
manera generalitzada a tols els centres
d'aquests territoris, amb els suports
tècnics, materials Í de personal
escaients ("El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament l'ensenyament del valencià als
territoris de predomini lingüístic castellà relacionats a! Títol Cinquè...").
Per evitar que aquests programes es
perceben com a quelcom estrany, les
Administracions hauran d'assumir el
compromís inajornable de crear la
demanda, miljantçanl campanyes que,
si més no, deixen clara la utilitat del
coneixement de "l'altra llengua oficial"
per a tols els qui podrien arribar a serne usuaris. De l'èxit d'aquesies campanyes se'n podria derivar la posterior
demanda d'altres programes més eficaços.
En conclusió l'Administració i els
sindicats tenim la responsabilitat de
fer avançar un projecte d'escola que
responga a les necessitats del poble
valencià, arreplegades de forma clara i democràtica en l'ordenament
legal.
L'STEPV, que aposta pel desenvolupament de la LUEV en el marc de la
renovació pedagògica, considera que
els programes educatius bilingües són
la millor eina per a aconseguir una formació moderna en la perspectiva d'una
Europa multicultural i plurilingüe, i
alhora integradors de tots els valencians
i valencianes al voltant dels nostres
trets lingüístics i culturals.
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Federica Montseny 11905-1994)

El Bloc ha mort. Visca el Bloc

Una dona, una
revolucionària
Amb el cor batent de l l u i t e s
impossibles i necessàries, una dona
plena d'alè i forces en un món massa
acostumat a la comoditat de la resignació.va morir el passat 15 de gener
l'agitadora anarquista Fedcrica
Montseny.
Les arrels del federalisme individualista, marcats per la influència del
pare i de la mare, Joan Montseny
(conegut com Federico Urales, individualista radical, siluacionista
avant-la lettre, i periodista en nombrosos projectes )i Teresa Maíïc
(Soledad Gustavo). anarquista vehement.
Eederica, mestra pionera a escoles
laiques, educadora de les dones del
futur amb el convenciment de la
forca de !a transformació de les persones. De les persones que han de
fer-se a elles mateixes. A més va
modificar cl paisatge social de forma
humana. Escriptora de novel·les que
intenten difondre d'una manera
popular les idees anarco-sindiealisles
sobre l'amor i la necessitat d'alliberament de l'esclavitud dels assalariats: autoorganització. autoocupaeió.
trencar els lligams amb la hipòcrita
civilització burgesa, triant acuradament cl millor d'ella, preocupació
per la salut i el cos.
La primera persona minislra d'Kuropa va trobar-se a l'epicentre de les lluites al sí de l'esquerra, buscant el suport
del Govern Largo Caballero pel
finançament dels projectes revolucionaris de cooperatives que es feren realitat a Aragó i Catalunya.
La Llei d'Interrupció Voluntària

S'ha obert el proeés de renovació de l'equip de Govern a
la Universitat de València. S'ha triat el nou claustre i, ara.
s'ha de triar un nou rector. No és la primera vegada que hi
ha eleccions a Rector: tol i això, aquestes eleccions a Rector
són diferents de les que fins ara s ' h a v i e n f e t . I per
què'.'.Scgons l'article 115 dels Estatuts de la Universitat de
València: "El Rector es elegit pel Claustre, per un període de
quatre anys i amb possibilitat tic només una reelecció consecutiva per un període igual...". Això significa que Ramon
I .apiedra ja no tornarà a ser Rector, els Estatuts no li ho permeten.
Es tanca una època important per a la vida universitària,
però també per a la societat valenciana. La Universitat del
Bloc ha trascendit les aules universitàries. Fa. més o menys,
10 anys es consolida al si de la Universitat un bloc progressista i compromès amb el País Valencià. Gra la transició universitària. Molts debats, molta participació, pactes, acords, negociacions i una persona de consens, Ramon Lapicdra. La Universitat de València es modernit/ava, s'hi produïa la renovació, els sectors més conservadors ja no controlarien la Universitat -aparentment-; T'aparalo" del PSOE tampoc. S'hi configurava una Universitat Valenciana - de nom i vocació-, oberta
a la modernitat, oberta al futur..., i s'hi configurava un gran
moviment assembleari, de participació activa.
Deu anys després, sembla com si pràcticament ningú volgués fer-se càrrec del Bloc. La il.lusíó inicial s'ha convertit
en treball, el treball en gestió, la gestió en decisions, la participació -en alguns casos- en delegació, en crispació... 1 tor-

de l'Embaràs (1937) va ser una fita
històrica en l'expressió de la lluita de
les dones.
L'ascens de la influència nefasta
de l'estalinisme va fer recular l'anarquisme, però no la seua sòbria lucidesa. Amb la derrota final de República, horitzó d'esperances, vindrà el
llarg i definitiu exili.
La calidesa de les scucs paraules
ressonaven en altra història (1977);
amb la fermesa de qui es sap amb la
raó humana, però fora del joc de falsedats de l'escena política de la transició, Federica assenyalava que no
hauria canviat res amb la reforma
política.

Ha mort Josep Lluís Barceló
El divendres 25 de febrer va morir a Elx, on va
nàixer, En Josep Lluís Barceló, advocat, ex-diputat
d'UCD i ex-Conseller d'Educació ullà pels anys en
què el País Valencià era un projecte de futur. Des
d'aquestes pàgines volem recordar a aquest home
que va eslimar la seua terra i que va fer, des dels
llocs que va ocupar en aquella Administració
d'UCD i en uns temps difícils, tot el possible per la
concòrdia Í la col·laboració de iotes les forces culturals.
Aprofitem per a publicar l'extracte de la ressenya entre real i satírica- que de la seua persona vam
escriure en la secció "Vidas Ejemplares" en el primer
"All-i-Oli",cl número O, allà pel setembre del 79.
"Nacionalista de debò, és un sincer defensor d'un
País Valencià autònom i de dretes, però no histèric ni paranoic".
"Els inescnilables designis de la UCD... portaren a Barceló a la Conselleria d'Educació, on organitzaria el pla experimental -primer projecte d'introducció del valencià
a les escoles-, faria la traducció -bona- de la Constitució, prepararia el Decret de Bilingüisme i faria diverses gestions, entre les que cal destacar la modificació del pla
d'estudis d'EíïB i BUP per ta! d'incloure la geografia i la història del País Valencià."
"Aquesta apreciable tasca basada en el pragmatisme i l'haver buscat col·laboració
de les institucions de la cultura, en compte de les del disbarat, seria la causa de la seua
defenestració política posterior."
"Home respectat per l'esquerra, és la manifestació més clara de l'extravagància
d'aquest País, en el que mancant una dreta si no nacionalista, sí almenys civilitzada.
persones com el Barceló adquireixen un pes específic difícil d'entendre en una situació més normalitzada."

nen els vells fantasmes que pensàvem desapareguts, la dreta,
l'"aparato". els interessos de partit, el joc brut d'alguns sindicats, la confusió... Ells han volgut confondre, malèvolament, el Bloc amb la gestió, els seus debats amb les decisions de la Junta de Govern, amagant que de la gestió del
Bloc n'era responsable, també, tot el Bloc en la mesura en
què hom creu en el joc democràtic de participació, de votació, de majories i minories, de vinculació a les decisions...
En aquest sentit, les inhibicions i les desercions han estat
significatives. I amb això s'han malbaratat els esforços de
molta gent i una inversió de participació i de consens modèlica, una pràctica democràtica que s'assaja i es construeix
dia a dia. El Bloc, en millors o pitjors condicions, s'ha mantingut durant aquests anys; l'experiència de participació, de
compromís, de moviment assembleari ha estat una inversió
important que no s'hauria de deixar perdre. Ha existit la gestió del Bloc. però cl Bloc. ha existit'?, ha existit més enllà de
la seua gestió'.'.Ara era un bon moment per avaluar -tan propi com és de la docència- la gestió del Bloc, però també la
del Bloc com a moviment; era un bon moment per refer
l'experiment -tan propi com és de la investigació-, i en canvi
no s'ha fet.
El Bloc ha mort. Algú l'ha trencat -entre ells una part de C.C
OO. la UGT, la dreta universitària...,que han configurat una
nova plataforma per a l'elecció de rector-, Í els que quedaven
no han volgut, o no han pogut, assumir en solitari la reflexió,
l'autoavaluació, i han optat per mantenir l'esperit del Bloc, conligurant, també, una nova plataforma. Visca el BLOC.

Taxes universitàries
i pràctiques deMagisteri
La desaparició de l'exempció de taxes per als ensenyants
en els pressupostos de la Generalitat Valenciana sempre
l'hem considerada com un retall unilateral de Ics condicions
laborals i econòmiques. Un retall més a afegir a la pèrdua de
potler adquisitiu, a la congelació salarial... i a la pèrdua
d'imatge i prestigi social dels ensenyants, ja que l'eliminació
de l'exempció s'ha argumentat com el final d'un privilegi
que no es podia defensar un dia més des de postures progressistes. Un "progressisme" que, pel que e?, veu, s'acaba en els
ensenyants, ja que no té continuïtat -afortunadament- en
d'altres col·lectius laborals del sector públic o del sector privat. Els treballadors de determinades empreses privades (i
multinacionals, com la Ford al País Valencià) tenen eixe
mateix "privilegi" en forma de conquesta social i n'estan
ben satisfets d'haver-ho aconseguit (i tant de bo que el conserven!). I en el sector públic molles són les empreses els treballadors i treballadores de les quals fan un ús gratuït o subvencionat dels serveis de l'empresa. Els exemples són tan
coneguts que no cal esmentar-los. Corren mals temps per als
assalariats i el "privilegi" de ser-ho. La vaga general és tan
recent que no cal insistir-hi.
Conseqüentment amb el que acabem de dir, l'STEPV ja va
incloure la gratuïtat de les taxes universitàries entre Ics reivindicacions de la vaga de la Funció Pública dels mesos de
novembre i desembre del 92 i també ho presentà com a esmena als Pressupostos del 93 durant el seu tràmit parlamentari.
Enguany, dissortadament, hem hagut de fer el mateix, tant
pel que fa als motius per a mostrar el nostre desacord amb la
política laboral -Í pressupostària-, mitjançant la vaga general,
com a propòsit de la tramitació parlamentària dels Pressupostos per al 94. L'ensenyament, però, no ha participa! massivamcnt en les convocatòries de lluita, almenys en la mesura que
calia, la qual cosa ens ha de fer reflexionar a tothom si no
volem perdre més coses.
No obstant, la pèrdua de l'exempció de les taxes ha provoca!, lògicament, moments de conflicte entre una part del pro
fessorat. Un de certa importància ha estat la negativa a acollir
estudiants de Magisteri en pràctiques en alguns centres, en
protesta contra la Universitat per no admetre l'exempció de
les taxes.
La responsabilitat de la Universitat en aquest assumpte és,
al nostre parer, secundària. Es ben cert que la negativa a
l'exempció la rep l'usuari de la Universitat quan es matricula.

És inevitable, per tant, que s'haja de recórrer davant la Universitat, i així ho hem fel els propis serveis jurídics de
l'STEPV. Ara be, sí mitjançant un contenciós recuperàrem
l'exempció, hauria de servir per a incloure de nou la partida
corresponent en els Pressupostos de la Generalilat Valenciana, que és la fonl d'on la Universilat trau els recursos necessaris per atendre l'exempció de les taxes per als funcionaris
docents. En definitiva, jun'dicamenl, acluar "contra" la Universitat és fer el camí per -arribar a l'Administració, vertadera
responsable del retall que patim els seus treballadors.
Fs per açò que l'STEPV no està d'acord amb el boicot a les
pràctiques dels estudiants de Magisteri, prcgonaiper alguna
organització sindical que practica més el populisme i la "frase
fàcil" que cl rigor en ets plantejaments de lluita sindical.
El boicot a les pràctiques perjudica, en primer lloc, als
estudiants, no cal oblidar-ho. No actuem contra el més feble,
que, a més a més. és qui no té cap responsabililal en aquesl
lema. Que tampoc no ens tapen la boca oferint-nos crèdits
per a sexennis a canvi d'admelrc estudiants en pràctiques en
les aules. Ja hem dit en altres ocasions que l'Administració
no podria oferir formació de qualitat a tots els ensenyants al
mateix temps per a poder fer la "carrera dels sexennis". A
veure si ara la formació no cal fer-la perquè amb 20 crèdits a
l'any per tenir estudiants en l'aula "hem complit". Seria, senzillament, un frau.
En resum: les laxes Í les pràctiques no lenen niés relació
que la que hi ha entre sexennis i qualitat de l'ensenyament, és
a dir, gens ni mica.
Ara bé, altra cosa és la pressió amb que l'Administració
ha actuat contra el professorat, en el cas dels Serveis Territorials de Castelló. La qüestió és que no hi ha obligació
legal alguna d'admelrc els estudiants. Per tant, la direcció
dels centres requerits per l'Administració per a fer pràctiques es pot limitar a informar sobre el nombre de meslres
que hi volen participar i ací acaba la seua obligació. Qualsevol mesura intimidatòria per part de l'Administració és
inacceptable.
Recuperar l'exempció de les taxes universitàries forma
part de la defensa del conjunt de les nostres condicions laborals i requereix, per (aní, un grau d'unitat i de compromís que
ens aferme com a col·lectiu davant la nostra patronal,
l'Administració. Enmig d'un procés de reconversió del sistema educatiu, és el millor que podem fer.

"Jo també sóc Joano"
Els j u t j a t s d'Alacant es quedaren buits el 3 de febrer de
l'any passat. Eixe dia devien de jutjar a JOANO; uns dies
abans van decidir aplaçar la data del judici i al poc de temps
decidiren traslladar-lo a la Fiscalia de València.
Eixe dia, JOANO havia de comparèixer davant el j u t j a t
d'Alacant per fer front a una petició de 2 anys, 4 mesos Í I dia
de presó. Pena sol·licitada pel fiscal com a conseqüència de la
negativa de JOANO a realit/ar servei subsiitutori de la "mili".
Durant els mesos anteriors a aquesta data, JOANO no va estar
sol: molta «enl va siunar demanant la seua absolució, molles fóreu

les associacions que signàrem un comunicat de suport, molta la
gent que portava la pcgata "JO TAMBlí SÓC JOANO" durant la
manifestació celebrada a Ontinyent; Uns i tol alguns Ajuntaments
de la Vall d'Albaida no van voler ser menys i van comunicar al
jutjat la seua petició d'Absolució per a JOANO.
Tots junts vam aconseguir que els juljats d'Alacant pcrgucrcn Ics ganes de jutjar a JOANO.
Ara, després d'una llarga espera, la Fiscalia de València ha
tornat a enviar d judici a Alacant. Judici que se celebrarà el
proper 30 de març a les lü.OO hores, al jutjat n" 5 d'Alacant

(antiga presó de Benalua). La petició del fiscal és de 2 anys, 4
mesos i I dia de presó.
Fins a e i x a data JOANO no restarà "sol". Continuarem
recolzant-lo. Sabem que junts podrem ajudar-lo i que el noslre
treball Í recolzament no serà DEBADES.
ACUDIU A LA CONCENTRACIÓ EL DIA DEL JUDICI A
LA PLAÇA DELS JUTJATS D'ALACANT.
STKPV - Unió Comarcal -La Vall d'AlhaidaMembre del GRUP DK KKCOLZAMENT "JO TAMIÏK

SÓCJOANO"

