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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
Les dones suportem els efectes de la crisi.

Malgrat tot seguirem actuant solidàriament per a superar-la.
Que això no supose cap pas enrera en les nostres conquestes socials.

LES DONES I LA CRISI
CAP RETROCÉS

La història de la U u i l u de les dones per a aconseguir
un tracte més digne en el treball. la consideració com a
persones, gaudir de les l l ihcr ía ls públiques, clc., és curta
si la comparem amb la total i tat del moviment obrer, que
ha significat una l lu i ta per a aconseguir millores per a
treballadors i treballadores. Les dones sempre cslem i
hem eslat al costat dels nostres companys en les lluites
per canviar les nostres condicions de treball i de vida, i
després d'aconseguir determinades fites, hem d'analit/ar
si aquestes afecten igual a homes i dones.

En molles ocasions les dones hem de seguir l í u i t a n l
per a que es reconega que la societat està organitzada
amb uns patrons patriarcals i són necessàries mesures
positives que possibiliteu P accés de les doncs als nivel ls
de llibertat que ja estan aconseguits per a "tothom".
Aquesta última seria la història del moviment feminista,
que participa de les reivindicacions dels treballadors i
treballadores i a més a més, proposa canvis socials,
laborals, etc, que contribucsquen a canviar les relacions
entre homes i dones en la societat, per a que aquestes no
suposen situacions injustes per a un 52% de la societat,
com per exemple: una lassa inferior d'ocupació en les
dones; diferències salarials; ocupació majoritària mascu-
lina dels llocs de més rellevància social i política; a més
a més, hem d'afegir la visió androcèntrica i sesgada que
els mitjans de comunicació transmeten.

Malgrat això, les reivindicacions feministes, que a
partir de finals del segle XVIII han estat constants, han
aconseguit fites històriques que serien impensables per a
les dones de fa un o dos segles.

Actualment, ens trobem en un moment de recessió
econòmica que els poders sòcio-econòmics intenten
resoldre amb la pèrdua de conquestes socials per a la
classe treballadora. Quan es produeixen situacions de
recessió, les dones som les primeres afectades, Í així
s'ha posat de manifest en els països de l'Europa oriental,
des d" Alemània a l 'antiga URSS, on la disminució de
serveis socials ha suposat que les dones han de dedicar
més temps a ocupar-se dels fills, dels malalts de casa.
(.'om a conseqüència de la recessió es produeix un dete-
riorament de les relacions socials, laní a espais públics
com a privats.

Davant aquesta situació, les dones seguim manifestant
el nostre rebuig pels canvis que ens volen imposar, i a
més a més seguirem unides per a reivindicar millores en
les relacions socials i laborals que suposen una societat
més justa per a homes i dones.

El divendres 25 de març, a ics 19 hores, a l'Hotel Túria (Carrer Professor Beltran Baguena.
al costat de l'Estació d'Aiilobussos) farem la presentació del número extraordinari de la nostra
revisiu ALL-}-OU, Quaderns de l'Emenyameni del País Valencià, dedicat a la memòria de
Joan Fuster.
L'edició d'aquest número, que es una iniciativa conjunta dels Sindicats de Treballadors Í
Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, Les Illes i Catalunya, ja és una
realitat gràcies a molta gent, com vosaltres, que hi ha col·laborat.
Ens ajudaran en la presentació dos amics suecans que faran una breu aproximació u l'obra i la
figura de Joan Fuster: Francesc de P. lïurguera i Emili Piera, ambdós periodistes que no
necessiten presentacions.

Us esperem.
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Las mujeres de
Amèrica Latina
La vida en Latinoamérica es dura para hombres y mujeres, però las mujeres son en
muchas ocasiones la base de la organi/ación social, como madres que crían, nutren,
mantienen y educan a sus múltiples hijos, siendo su organizacion en grupos de resistèn-
cia, movimientos sociales, comunidades de base, etc., una lu/ de esperanza para el futu-
ro de las gentes centroamericanas y sudamericanas, puesto que son muchas las reivindi-
caciones sociales exigidas desde las organizaciones de mujeres.
Como ejemplos del pensamiento, producciones y escritos de mujeres sudamericanas
tenéis los siguientes:

"Tuve grandes frustraclones. Mis compaíïeros me obligaban a
pasarlo lodo por escrito. A veces me sentia ofcndida, però eso me
ayudó a tener mas scguridad en mi misma. Luego aprendí a usar la
màquina de escribir, a leer en publico.. . ; las exigencias fucroii
mayorcs, però una acabo respondicndo."

Miïiiclní

"La lucha por la emancipación de la mujer indígena parte de
reivindicar cl rcconocimicnlo de genero, ckisc, valores.
experiencias... Però lamblén es imporLanle que las mujeres, tatilo
indígcnas como campesinas, obreras, etc., aprcndamos a rcspctar
la espccificidad y diversidad de intereses de las diferenles
mujeres, o sea, vivir la diferencia en la igualdad, y la unidad en la
diversidad."

"Si cl feminisme es el pensamiento que se conslruyc a partir de la
lucha de las mujeres contra la opresión de la sociedad patriarcal,
entonccs, a bucn scguro, la historia del í'cminismo
centroamericano es ya una historia de lodos los tiempos."
"Y me quedé pensando en mi decisión de mujer
por vivir, por salir bajo la piedra,
por renacer
dcspucs de tantas veces
de revcntarme ante la vida.
En mi àngel fui sanando
las hcridas,
las alas rolas secadas al Sol,
el aprendizajc al vucJo
con las alas rotas es tan duro
como volver a nacer en desespero
por alcanzar la vida.
...Y hubo manos duras que quebraron
m i s plumas de nuevo.
...Y sigo pensando mujer, què terca soy,
que me atreví a sonar,
a despertar, a amar
y a construir sobre mi s sueiïos."

"Amo las mujeres desdc su piel que es la mía.
A la que se rcbcla y forccjca con la pluma y la voz dcsenvainadas,
a la que se levanta de noche a ver a su liijo que Hora,
a ia que Hora por un nifío que se ha dormido para siemprc,
a la que lucha euardeeida en la.s montaiïas,
a la que trabaja -mal pagada- en la ciudad,
a la que gorda y contenta echa lortillas

[en la pancita caliente del comal.
a la que camina con cl peso de un ser en su vienlre

[enorme y fecundo.
A todas amo y me felicito por ser de su espècie..."

Gioconda Bclli, cscritora nicaragücnsc

Jornades Feministes de Madrid
Amb el títol "Som-hi, totes juntes" es van celebrar les Jornades

l-'oministcs organitzades per la Federació d'Organitzacions Femi-
nistes de l 'Estat Espanyo,! a la Facultat de Medicina de la Universi-
tat CompluEense de Madrid.

Durant els dies 4, 5 i 6 de desembre s'oferia un ample vcntail de
grups de debats i tallers, on s'arreplegaren molls dels interessos de
Ics dones. L'assistència va ser moït nombrosa; al voltant d'unes
4.1100 doncs de tot Ptístat van participaren aquestes jornades.

Resultava difícil t r i a r les activitats a les quals assistir, per la coin-
cidència de debats i tallers que susciuiven interès, a més a més,
havies ei'anar prompte; perquè alguns s'ompücn i era impossible
seure i i i iclús participar.

Per a que es feu una idea us citarem alguns:
!|'- DEBATS: Dona i món rural, reflexions sobre cl Codi Penal,

inves t igac ions f emin i s t e s , la família convenc iona l , la por de la
paraula, problemàtica de la dona gitana, premsa feminista, lesbianes
als mitjans de comunicació, feminisme i institucions, revisió del
feminisme i psicoanàlisi, dones i presons, reflexions ecologistes i
del medi ambient, el treball domèstic, la dona creadora, solidaritat
fcmin is fa . . . i un llarg etcètera on hi havia f i n s a trcnla-cinc t í tols sug-
geridors i interessants.

'"TALLERS:

- Percepció corporal.
- Massatge terapèutic i ostcopatia.
- Aulocslima per a doncs jovc.s.
- Nosaltres front a les altres: immigrants i

nadiues. Dones internacionals.
- Lesbianisme i sida.
- Autodefensa.
- Mcrcnsalsa. Associació de Doncs Dominicanes a

Espanya.
- Anàlisi de la dona a través de la imatge.
- Cristianes al descobert: creiem i creem. Dones de

l'HO AC.

Per acabar la jornada teníem la TAULA REDONA sobre "Sexua-
litat i gènere" i "Diversos enfocaments de la teoria feminista". Era
increïble l'acceptació que es demostrava, doncs l 'Amfiteatre era de
gom a gom; no sols les butaques eren plenes, també els corredors, a
lot arreu, era ple.

Solidaritat amb les
dones de Bòsnia

La història i els dramàtics fets que estan succeint a l ' ant iga Iugoslàvia ens
han ensenyat que durant els períodes de guerra augmenta de forma alarmant
la violència contra les dones, especialment ies violacions.

La violència contra les dones es perpetrada per soldats, civils, veïns, en els
camps de refugiats...; dones de totes les nacionalitats són víctimes d'abusos.

L'exèrcit serbi va crear camps per a dones en els territoris ocupats de Bòs-
nia-Herzegovina i són una prova de què les violacions i la violència s'exer-
ceix contra les dones d'una forma continuada.

Aquestes dones es troben en tina situació horrible; igual que toies les vícti-
mes de la guerra, viuen en unes condicions deficients, pateixen greus pres-
sions psicològiques, han perdut a familiars i també les seues vivendes... Per
tot açò s'ha vist la necessitat de realitzar un treball feminista, alternatiu, des-
centralitzat i no governamental que permeta a aquestes dones recuperar-se í
viure en unes condicions dignes i normals.

Aquest treball ha estat dirigit a la creació d 'un CENTRE PER A DONES
VÍCTIMES DE LA GUERRA (1992). Dissenyat per grups de dones i orga-
nitzacions que s'ocupen de diferents projectes feministes, incloent aquells que
treballen contra la violència que es genera contra les dones en aquesta societat
auíoritària Í patriarcal. Aquestes organitzacions són: Casa Autònoma de
Dones de Zàgreb, Aliança Independent de Dones, Dones de la Campanya
Anti-Guerra de Croada.

En l'actualitat hi ha trenta dones treballant al centre.
Hi ha vint-i-quatre dones que treballen als camps, organitzant i assessorant

els grups d'autoajuda de les doncs en tretze camps diferents; ofereixen espe-
cial atenció í ajucia individualitzada a qui la necessita, especialment dones que
han patit experiències excepcionalment traumàtiques.

Les treballadores del camp són autònomes, però setmanalment tenen reu-
nions de suport amb una psicòloga Í una psiquiatra, on tracten els problemes
específics que es troben, així com els de caràcter personal.

La formació interna de les dones del Centre es complementa amb la partici-
pació en reunions internacionals í tallers, on aprenen i expliquen el seu punt
de vista sobre la situació de les dones a Croada i les víctimes a FEx-Iugosla-
via.

L'adreça del Centre és: c/Dordiceva, 6, 3°. ZÀGREB (CROÀCIA), i els
telèfons són: 07 38541-434185; Fax: 07 3854]-433416.

A València, els Grups de Dones, entre els quals es troba l'àrea de la Dona
de l'STEPV, donen suport a aquest projecte. Es pot col·laborar econòmica-
ment fent la vostra aportació al ce: 07151100429963 de BANCA1XA. "Cen-
tre per a Dones Víctimes de la Guerra'1.

A més d'aquest centre d'ajuda, s'ha constituït també el grup de,, protesta
DONES DE NEGRE. En paraules de Stasha Zajovic, activista del grup,
"Dones de Negre exerceix fa desesperació activa".

Les DONES DE NEGRE DE BELGRAD va ser fundada el 9 d'octubre de
1991, i DONES DE NEGRE DE PANCEVO, cl 16 d'octubre. Des de la fun-
dació d'aquestos dos grups, les activitats s'han coordinat conjuntament. El
grup inclou dones de diferents nacionalitats i estils de vida. El vincle d'unió
entre elles es l'oposició a la guerra, el rebuig al militarisme Í a la política del
règim serbi responsable de la guerra als Balcans.

S'oposen fermament a la intolerància ètnica i l luiten pel respecte a ia
diferència.

Les activitats de DONES DE NEGRE es basen fonamentalment en: 1)
protestes públiques que es celebren cada dimecres per la vesprada contra la
guerra, el mil i tar isme, l'cstuprc i l'assassinat, la neteja ètnica i totes les for-
mes de discriminació; 2) la creació de canals de solidaritat femenina, sensi-
bilització a l'opinió pública dels problemes de la guerra Í el militarisme.

La finalitat d'aquest grup és per a Zajovic: "Tractar que les dones recupe-
ren l'autoestima, la confiança en sí mateixes, la scua autonomia i que cone-
guen la solidaritat. No pretenem quedar-nos en el constant paper de víctimes.
Açò és precisament el que fan els polítics, els líders nacionalistes i inclús els
mitjans de comunicació. En la guerra s'ha instrumental)tzat a les dones i als
xiquets".
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Reforma i currículum personal

Més discriminacions
per a les dones

Ja fa anys que parlem sobre la situació que es va perfilant en cada
nivel l educatiu en relació al paper que hi juguem les dones:

A- Els nivells amb xlquets i xiquetes més menuts els ocupa un pro-
fessorat cada vegada més fcminiLzal i alhora considerat de menys
prestigi social.

B- Els nivells amb alumnat més major tenen menys professoral
femení i mes prestigi social.

Aquesta realitat denunciada repetidament té, a niés a més, altres
connotacions negatives per a les dones si considerem els nivells més
precaris d'ocupació en l'educació, com és el cas de! professoral inle-
rí.

La situació d'intcrinatgc afecta més a Ics dones que no als homes,
enlrc altres causes perquè molls mestres -homes- prefereixen treba-
llar en altres camps abans que esperar a ser cridats per a treballar sen-
se saber quant de temps, ni el lloc on els poden destinar.

Es a dir, quan el treball en educació es torna "insegur", "mal
pagat","itinerant" i amb poques perspectives de futur, es fcminitza
encara molt més.

A la situació que afecta a aquest col.lectm, prou important per altra
banda (6.000 persones en tot el País Valencià), se n'afegeixen altres
més generals, que vindran a marcar diferències a curt termini encara
moH més importants entre homes i dones.

Es tracta del DESENVOLUPAMENT DEL CURRÍCULUM PER-
SONAL DEL PROFESSORAL expressió que indica els quilograms
que pot anar pesant la carpeta on cadascú ha de guardar els títols uni-
versitaris, certificats d'assistència a cursos i cursets, tallers, semina-
ris, simposis, jornades, congressos, nomenaments de càrrecs directius
{i els anys que els ha ocupat), activitats amb els alumnes fora de
T estricte mare de l 'aufa, investigacions menys o més importants, ete.
Aquesta carpeta condicionarà, en molts casos, el nostre treball, posat
que per a Concurs de Trasllat, noves adscripcions al cicle 12/14, pre-
sentar-se a càrrecs directius, i qualsevol altre concurs de mèrits, farà
falta "portar els papers".

En una societat com la nostra, on l'atenció a les ocupacions inter-
nes de casa, l'atenció als fills i a les persones malaltes o majors, han
estat una responsabilitat en gran mesura femenina, no podem pensar
que homes i dones estem en una situació d'igualtat, motiu pel qual
"el guanyador" està decidit abans que s'acabe la ''carrera".

Com entenem que la solució a aquesta situació implica tant canvis
estructurals de la societat (creació de serveis socials per atendre algu-
nes d'aquestes necessitats) com educatius, mitjançant els quals
homes i dones assumesquen responsablement l'atenció a casa, des-
cendència i majors, ara, mentre arribem a situacions més equilibrades
socialment, hem d'exigir que el treball més reconegut siga el que
depèn del resultat directe de la nostra experiència docent, innova-
cions realitzades, actuacions i investigacions col·lectives, etc.

Des de l'STEPV hem contcsLal les propostes que considerem dis-
criminatòries per a les dones, i denunciarem la línia encetada última-
ment per toies les administracions que valora molt més els aspectes
professionals relacionats amb actuacions realitzades fora de les aules
que el treball docent.

77 medidas para mejorar la calidad en los centros

£Qué incentivos profesionales
buscamos las mujeres?

Una parte de las medidas que propone el Ministerio
de Educación como desarrollo de la LOGSE estan
dcdicadns a alimentar la satisfacción personal del pro-
fesorado.

En el libro Centros Educatives y Calidad de la Eiise-
íïanza, el MEC hace un anàlisis de la situación de incer-
tidumbre con que se víve el proceso de Reforma, tanto
entre el profesorado de los centros de Educación Infantil
y Primària, por no conocer el mapa final de los centros
que quedaran defínitivamente con estos niveles, como
entre el profesorado de ciertas especialidades de Secun-
daria, por desconocer la demanda final que habrà de su
trabajo y cuàl serà su siluación al final del proceso.

Ademàs, según el anàlisis del Ministerio, "la satisfac-
ción con los buenos resultados que se obtengan o con la
relación estableeida con el resto de los micmbros de la
comunidad educativa y el respeto de los demàs por la
labor realizada son, para muehos profesorcs, motivación
suficiente para seguir trabajando con gusto. Però no
siemprc es bastante acicate mantcner una situación de
agrado en cl trabajo durantc largos peiíodos de tiempo".

Para dar salida a esta "situación", el Ministerio propone
una sèrie de medidas o alieicntcs, algunos de los cuales ya
estan a disposición de quicn quiera usarlos, como "la con-
dición de caledratico", "la dirección y gestión de los cen-
tros", "la habilitación para la tutoria de nuevos profeso-
res", y la posibilidad de acceder a otros cuerpos docentcs,
inspección, asesorías de CEPS, etc.

Ante estàs "medidas para desarrollar ia calidad", pare-
ce que queda claro que para el Ministerio esta es dirccta-
mentc proporcional al currículum personal del profesora-
do, pues en la medida en que, individualmente, cada pro-
fcsor o profesora acumule cursos, cargos, títulos, oposi-
cioncs ganadas, etc., aumentarà ia calidad de su trabajo.
Esto no lo vemos así desde el STEPV, pues considcra-
mos la educaeïón como una tarea colectiva, que necesita
de la formación y acíualización del profesorado, però no
ccnlradas en acumular currículum.

Lo que nos interesa ahora es analizar estos incentivos
desde el punto de vista de la mayor paite del colccüvo
de ensenantes, las mujeres.

Podríamos empezar preguntàndonos: ^compariimos ei
anàlisis que hace el Ministerio sobre la ncccsidad de
buscar incentivos fuera del trabajo cotidiano en los ccn-
tros?

Si anaiizatnos los datos de ía rcalidad, obscrvaremos
que el porcentaje de mujeres que ha obícnido la condi-
ción de caledratico -què poco suena lo de condición de
catedràtica, no?- es que cl de nombres. Y si las

mujeres no se han presentado, las ra/ones pueclen ser
múltiples, però ya podemos ir pensando, por ejemplo, en
lo inucho que contaba cl currículum personal, cse que se
consigue en la tercera jornada de t rabajo de muchas
mujeres.

Si atendemos al número de mujeres que ocupan cargos
directivos, sabemos que son bastanlcs mcnos que lo que
indica el porcentaje de profesoras que trabajan en cada
ni vel educativo.

En cuanto al acceso a otras funciones, como la Inspec-
ción, lenemos la misma situación anterior, menos muje-
res que hombres en estos cargos, situación que se repite
en los casos de asesorías de CEPs, asesorías de valencia-
no, etc.

Ante estos datos, podemos rcspondcr que los factores
condicionantes son varios, però por encima de los que
favorecen el hecho de que los hombres tcngan mas
"tiempo" disponible para hacer currículum, también
cabé preguntarnos si las mujeres reaímente cstamos inte-
resadas en acumular mas cargos y poder, en buscar los
incentivos fuera del marco del trabajo del aula.

Desde cl Arca de Mujcr del STEPV os invitamos a
reflexionar sobre las situaciones que reaímente nos
reportan satisfacciones en nuestro trahajo, y sobre lo que
nos gustaria haccr "de mayores".

De ia observación de la rcalidad podemos deducir que
cl trabajo en un equipo estable, con sufieientes medios
materiales, unas ratios adecuadas, y disponiendo de
condiciones que hagan posiblc la invcstigación a partir
del trabajo propio, puede proporcionar alicientes como
para profundizar en el desarrollo de nuestro trabajo ai
tiempo que mcjoramos la atención al alumnado que tene-
mos en las aulas, puesto que cste varia y hay que ír
modíficando nuestra actuación en función de sus neccsi-
dadcs, las neccsidades del entomo y las ncccsidades de
un mundo en cambio.

Tal vcz porque csto es tan complícado, solo seria
neccsario cl reconocimiento por parte de la Administra-
ción. y de la socicdad, del nicrito diario que supone ayu-
dar al alumnado a crcccr y desarrollar al màximo sus
posi buidades.

En estc contcxto, quízàs podamos anadir una motiva-
ción mas para exigir al Ministerio que proponga medidas
que reaímente eontribuyan a mejorar la cal idad de los
centros desde las aulas, si n que se proponga la salida del
sistema educativo como un al icícníe del profesorado,
que la mayoría de las veces es un alicícnte para los pro-
fesores, y al fi n y al cabo es cl alicicnle de ABANDO-
NAR LAS AULAS.
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Jornades sobre la formació de les dones adultes

Conèixer per participar
des de la igualtat
(València, novembre de 1993)

Les cinquenes Jornades de Coeducació, orga-
nitzades per rinsülut Valencià de la Dona, han
estat dedicades a la formació de persones adultes.

Com sempre, les jornades s'han estructurat en
conferències sobre lemes més amples Í teòrics,
pel matí, i tallers pràctics, per la vesprada.

Hxposaren les seues investigacions Isabel
Romero, Esthcr Barberà, Olga Quinones, Judi th
Astelarra, Anà Maneru i altres. A més a més,
Ramon Flecha presentà cis fonaments per a un
currículum d'EPA en el marc del disseny de la
futura Llei d'EPA del País Valencià.

En els tallers de la vesprada, diferents centres
exposaren experiències que estan realitzant en cl
camp de la coeducació, com ara les escoles Sirno-
ne de Beauvoir, Oporto, Agustina d'Aragó, així
com d'altres a càrrec de professorat, com la nos-
tra companya Lourdes Urueiía.

Reproduïm a continuació un extracte de la con-
ferència de Judith Astelarra:

"En els períodes de guerra del segle XX en
Huropa, les dones hagueren d'assumir molts dels
treballs que corresponien als rols masculins.

A l 'acabament dels períodes de guerra, Ics
dones mantenen els drets aconseguits, encara que
no participaran totalment en la vida pública i
comptaran poc a l'hora de prendre decisions.

Ara, en les darreres dècades, cal analitzar per-
què les dones no participen en àmbits en què for-
malment no estan excloses.

El primer àmbit a analitzar seria la família. Tro-
bem que les doncs fan tasques a casa seva
-l'àmbit de producció de béns domèstics-, com a
serveis poc considerats, amb poc valor de canvi.
Si, pel contrari, aquests serveis els hem de com-
prar fora, adquireixen més valor de canvi. Així, ei
CONTRACTE MATRIMONIAL és "ocult",
posat que a canvi de sostre i menjar, s'ofereixen
serveis; és un CONTRACTE PRE-LABORAL.

Aquesta realitat produeix unes contradiccions
grans:

a) Lo p ú b l i c p rodue ix r e i v i n d i c a c i o n s en
l 'àmbit públic.

b) Lo privat produeix silencis en l'àmbit públic.
Si analit/.em altres àmbits exteriors a la família,

on es donen relacions de poder entre homes Í
dones, observem dues qüestions prou sistemàti-
ques:

- Les dones solen ocupar les àrees públiques
més relacionades amb el món privat: comissions
polítiques d'ensenyament, sanitat, etc.

- En quins àmbits participem les dones? En el
voluntàr ia! social, que no són inst i tucions de
poder.

Davant aquesta realitat, J. Astelarra proposa
que Ics doncs basem l'apropament al poder en
base a la participació, ja siga en òrgans de gestió
compartida, o bé acudint en grup a reivindicar,
exigir i ocupar les quotes de poder que ens
corresponen."

Primeres Jornades de Coeducació
del Consell Escolar Valencià

(Benicarló, novembre de 1993)

El CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ decidí, cl curs pas-
sat, organitzar unes Jornades de
Coeducació per a la formació
dels seus propis membres.

Els objectius que es marcaren
es podien resumir en aquests:

* Aprofundir en les possibi-
l i ta t s de canviar ac t i tuds i
pràctiques sexistes que cada
sector -professorat, pares i
mares, a l u m n a t , patronal i
Administració- té en els seus
àmbits d'actuació.

* Reflexionar junts sobre la

realitat actual de la coeducació
en el sistema educatiu, per a fer
propostes que servesquen de
base al posterior treball en
Comissió i possibiliten la con-
creció d'una sèrie de mesures
que serien proposades pel Con-
sell Escolar Valencià a la Con-
selleria d'Educació.

En el transcurs de les Jorna-
des intervingueren com a confe-
renciants la professora de Psico-
logia Bàsica Esther Barber Í
Geno Morell, assessora del CEP
de Torrent.

A més a més, es constituïren
grups de treball sectorials i
intersectorials per a debatre
sobre el concepte de Coeduca-
ció, per a clarificar de què està-
vem parlant tots Í totes, i sobre
les possibles línies d'actuació
en cada àmbit o sector.

Esperem tenir prompte les
conclusions de les Jornades
publicades i repartides a tots els
centres i institucions relaciona-
des amb l'educació, per a que
servesquen per a iniciar debats i
actuacions positives.

Materials per a coeducar
1- Projecte d'Investigació en Coeducació. CP Orba, Alfafar.
Un equip de professorat del centre porta endavant des de fa anys un treball de diagnòstic de la

situació i elaboració de propostes i de materials per a canviar la realitat vers una escola coeduca-
dora.

El treball d'aquests anys l'han arreplegat en un dossier que podeu consultar dirigint-vos al propi
centre.

2- Bibliografia lectures infantils.
Érase una vez una nina... Ed. Asociación "Una palabra, otra", 1992. El podeu trobar a les seus

del sindicat.
3- Revista AULA. Núm. de desembre 93, dedicat monogràficament a coeducació.
4- AA W Cuadernos de educación de adultas. DE OTRA MANERA.
Ed. Ministerio de Educación y Ciència, Miníslerio de Asuntos Sociales, 1992.
Son cuadernos para alfabetizar basados en unidades didàcticas que tienen como centro diversos

aspcctos de la vida de las mujeres (Mi vida, De la casa a la compra, Con cl mando a distancia,
Saliendo de casa, Nosotras las mujeres, Nitestra historia).

Enquesta sobre coeducació

i\ tu, has analitzat
si en el teu centre
esteu coeducant?

Aresta enquesta és part del material de la J O R N A D A D'ORIENTACIÓ NO
SEXISTA realitzada per la Confederació d'STEs el 5 i 6 de febrer a Madrid. Va
acompanyada per aelivitíHs que pols demanar a les seus del sindical. Són dues llistes
d'aspectes que poden servir per a fer un diagnòstic de la realitat quotidiana i propo
sar actuacions que suposen una pràctica coeducadora.

I. ASPECTES GENERALS DEL CENTRE

Pots fer-la servir per a encetar la reflexió sobre els valors que aneu a proposar-vos
en el centre, i seguir aprofundim en els aspectes que més us interessen. S'ha extret
dels materials elaborats pels Grups de Coeducació de PMRP líscola d ' I i s l iu .

* ROTULACIÓ DEL CENTRE.- Els cartells, ròtuls i avisos murals que hi ha al
teu centre, ^estan adreçats a xics i xiques, professorat, etc., de manera que lots i toies
se senten al·ludits?

* DOCUMENTACIÓ ESCRITA INTERNA I EXTERNA.- En els documents
interns, oficials, comunicats als pares i mares, etc., ^.feu servir un llenguatge no
sexisla?

* UTILITZACIÓ DELS ESPAIS DEL CENTRE.- El pati, les pistes esportives,
els corredors i escales, el gimnàs, elc. ^són utilit/al habitualment per xics i xiques
amb les mateixes quotes de domini , o hi ha grups que sistemàticament juguen,
corren, elc., més que altres en els espais més amples?

* CRITERIS PER A SELECCIONAR I ELABORAR MATERIALS CURRICU-
LARS.- ^Vigileu els materials que u t i l i t za l 'alumnat per a treballar alcncnt a que
apareguen els homes i les dones de fornia equilibrada, que Ics il·lustracions signen
d'ambdós sexes, que els exemples ut i l i t /a ts signen igualment inlcrcssants per a xics
i xiques, i no mostren imalges estereotipades defs rols socials del homes i doncs?

* LLIBRES PER A LES BIBLIOTEQUES D'AULA I CENTRE.- Abans de Ter
adquisicions de llibres (.feu una selecció fixant-vos en el contingut dels llibres, les
temàtiques, el tractament dels personatges i els models que ofereixen, les il·lustra-
cions, etc., per a oferir un ample ventall de possibilitats a l'alumnat Í no models
socials eslerotipats?

* PLA D'ACCIÓ TUTORIAL I RELACIONS AMB PARES I MARES.-^Consi-
derem Ics tutories com una eina apropiada per a fer propostes d'actuació que afavo-
resqucn la col·laboració, la solidaritat, el respecte a les diferències, els comporta-
ments originals i no estereotipats, elc., i tractem aquest pla d'actuació en les reu-
nions amb parcs i mares?

II. INFORMÀTICA I NOVES TECNOLOGIES

Elaborada per Glòria Soneira (STEG - La Corunya).

SUGGERÈNCIES I REFLEXIONS PER A ENCETAR LA MODIFICACIÓ
D'AQUESTA SITUACIÓ:

*i,Hi ha professores d'informàüca al teu centre? (.Heu fel alguna previsió per a
que n'hi hagen en poc de temps?

*^Fas campanya d'informació sobre les aplicacions i possibilitats de la informàti-
ca per a que les xiques s'animen a triar-la com assignatura o activitat?

::V,Dones informació al teu alumnat sobre les noves carreres i estudis relacionals
amb les noves tecnologies i la informàtica?

^-.S'organitzen en cl teu centre activitats relacionades amb el vídeo. la televisió, les
comunicacions, la informàtica, etc., i animes a Ics xiques a assistir-hi i intcrcssar-sc?

*,-,Animes els pares a que familiarit/en a les filles amb els ordinadors donant-los
l'oportunitat d 'util i i /ar-los en casa, en clubs o en cursos per al temps lliure?

* ̂ .Presentes en els teus exemples i exercicis a les dones com a usuàries d'ordina-
dors, cameres de vídeo, exercint càrrecs directius?

*/,Relaciones amb exercicis i exemples la informàtica amb la resta d'assignatu-
res?

*Si hi ha un nombre limitat de places per a les activitats relacionades amb la
informàtica, (.afavoreixes la presència de les xiques?

*/,Controles en l'aula d'informàtica que l'accés a l 'ordinador siga equilibrat?
^Controles els acaparadors/res?

*En els exemples, /.presentes a les dones.realitzant treballs i professions no estereo-
tipades, com per exemple: taxista, directora d'empresa, llanternera, electricista, cirur-
giana, paleta, conductora d'autobús, policia municipal, jutge, investigadora, etc.?

*(,Presentes ü homes realitzant treballs i professions poc corrents per al sexe mas-
culí, com per exemple: puericultor, perruquer, especialista en estètica, neteja a parti-
culars, assistent social, tenint cura de persones malaltes, de criatures...?

:S7,Fomenlcs una actitud crífica davant la discriminació a l'hora d'accedir al món
de la informàtica i noves tecnologies?

*i,Critiques la utilització de la dona en la publicitat com a reclam per a vendre
ordinadors, vídeos, telèfons inaiàmbrics, elc., i no com a usuària?
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Una experiència
de alfabetización

"Tengo cuaient í i y dos afios. De pequeíïa no fui al colugio porquc mls pailivs me
tuvicron que potier a trabajar pronlo.

De mayor me lie decidido a venir porque me daha vcryiicn/.a no saber ker ni escribir.
Me gustaria que mis hijos estudiaran mas, que mi liija sacarà una carrera y que no

de pe nd i era de nadie para vivir."
Son palabras icxluules de una mujer que acaba de salir de las estadíslicas del anulfa-

betismo tolai, Y aunque cada uno de los Ires parrafos podria ser base de una amplia
rci'lcxión accrca de la condición de la i m i j e r en esta soeicciad (igimldad de oporlunida-
dcs treinla y cinco aííos atras, eonciencia de nsarginación frcnle a la socicclad lelrada,
proyeclo de fu luro para SLI liija), en esle momento reí'lcxiouaré, o mas bicn descarc que
se reflexione, .sobre los dalos objctivos y reales que accrca de los niveles de lormación
bàsica de las mujcrcs nos dan las estadísticas del empadrona m ien lo del aíïo C J I .

Se refiercn a Alicanic ciudad y. dcnlro de etla, a la /.ona i!e incidència del Centro de
Adultos AlbtTlo Barrios, eslo es, a los harrios de Virgen ilel Remedio (donclc eslú ub i -
catió el centro). Requena y Ciudad Ja rd ín .

Me parece inipòriame observar los dalos rcfercntcs al número de mujcres que dccla-
ran no tencr estudiós, ya que con Inxiienda csto rcprcscnla el saber firmar en u nos
casos y en olios leer con grau di l ïcul lad, però no saber cscribir, no ser capaces cie expre-
sar mensajcs por escrit». En el Ceulr» de Kducaeión de Persunas Adultas, lodas eslas
mujeres se integraran en los nivelcs de Alfabetización o de Neolcctoras.

He reflejado los datos de las edadcs eomprendidas entre los 20 y los 69 afios, aunque
iLimbién asisten iiiujercs que estan por debajo y por cncima de estàs edades.

llasta aquí ios dalos objctivos que suslenlan la necesidad, auri en nuestros días, al l'ilo
del siglo XXI, de aulas de alfabeli/ación en el easo de las mujeres. En el caso de los
liombres se redticc el número a menos de la miiad.

Pasemos a haecr un brevc anàlisis del Irabajo en cl aula .
Inicialmentc es rnuy difícil. Cuesta tiempo y muclio esf'uciv.a descubrír "el hilo" que

ha de unir al grupo hacia un fin lo mas uniforme posible a través de unos medios salis-
t ací ori os eoleeliva e individualmenle.

La di l ïcul lad vieue dada, l 'undamenialmenle, por Ires fuertes condicionamicntos prc-
vios de las mujeres que deciden "venir a aprendcr a leer y cscribir" (frase escrita easi a
fuego en su menle):

a) Una gran infravaloracíón personal, consecuenda de acliludes soeiales y f aní i Mares
casi históricas. de toda la vida.

h) El Iraslado al aula del caràcter individuatizado de su problema, lo que eonduce a
un inlenlo de acaparar permanemcmcnie la aicnción de la persona responsable del aula.

c) En muchos casos, una idea estereotipada de la aclividad del aprendi/ajc, que se
resistc a romper los moldcs cle la ensenan/,a tradicional (leer, escribir, diclado) para
a bri r el cspeclro del eonocimienlo hacia acliludes soeiales de la vida personal diària.

Los objelivos a ciunplir en el aula ile Alfabetización podríamos agruparies en ires
amplios bloques:

1. Interpretar mensajes cscrrlos.
2. Lograr una autoestima positiva. Segurickïd.
3. Participar aclivamente en su circulo social.
Cada uno de eslos apartados liene una extensa subdivisión, cuyo tralarnienlo merccc

un estudio monogràfic*) mas amplio.
Però sí quicro dejar constar lo sigiiientc: cf, imprescindible que un "grano" de cada

uno de eslos tres grandes apartados vaya dcnlro del Irabajo diario, del apiendi /a je de
cada letra. cic cada sílaba, de cada tra/o eserito, de cada aclividad exlrarreglada.

Ningiin planleamienlo. denlro o fuera del auia, puecic prescindir de la comprensión
del mundo eserito, del afiartzamiento en la autoestima, de la posibilidad de patticipación
activa en la soeiedad que la rodea. Son su fundamcnto y la ra/ón del Irabajo de la perso-
na que, "como prol'esional todo tcrreno", se integra en un grupo de mujeres como ense-
nante.

M. Lourdes Uruena f 'iiiidriido

MUJEKKS QUK DECLARAN NO SABER LEER NI ESCRIBIR

EDAD

Requena

C. Jardín

V. Kemedio

TOTAL

20-29

-

-

15

15

30-39

4

2

21

27

40-49

4

2

55

61

50-59

11

2

US

131

60-69

21

6

138

165

TOTAL

40

12

347

399

MUJERES QUE DECLARAN NO TENER ESTUDIÓS

EDAD

Requena

C-Jardín

V. Remi'dio

TOTAL

20-29

Cap a una escola
coeducadora

És evident avui en dia que la nostra és una societat patriarcal
on el sistema de dominació global l'exerciten els homes. La
nostra cu l tu ra occidental està estructurada per la polari tat
home/dona, establint. al mate ix temps, uns models masculí i
femení on es defineixen característiques físiques i psicològiques
a les que ha de respondre cada sexe. A mes, existeix una jerar-
quització entre els dos estereotips on el masculí domina i és més
valorat que el femení; .sempre s'ha identifica! l 'home amb la
forca física, la intel·ligència, l'empenta, l'aulorilal..., i a la dona
amb la debilitat, la submissió, la superficialitat, la passivitat...

Viv im en una societat sexisla i jerarquitzada que, eom tot sis-
tema social, genera els seus propis mecanismes de reproducció
mit jançant una sèrie de valors socials i actituds que lenen com a
finalitat mantindré eixe estat de coses.

Tot ind iv idu , segons siga el seu sexe biològic, és sotmès des
del naixement a un complex procés de socialil/ació diferencial
pel qual passa a ser membre d'un dels dos generes socials. Dis-
tintes institucions socials actuen com a agents socialitzadors,
principalment la família, l'escola, el treball i l'oci, que actuen
sobre l ' i n d i v i d u des del moment del naixement, conformant hi
seua '"manera de ser" a l ' inlcrioritzar les normes i hàbits de con-
ducta atribuïts a un o altre sexe en el medi social on es mou.
Com diu Siinone de Beauvoir, "no es neix dona; s'arriba a ser-
lio".

Des d'aquesta perspectiva, l 'escola com a transmissora de
valors, ha de plantejar-se com vol que siga la seua intervenció al
respecte. Així, posem eom condició a l'educació el cjue siga
coeducadora, és a dir, que elabore un nmdd educatiu humà
qui; iirrt'pk'giio el positiu d'iiomes i doncs; que done a cada
persona la possibilitat de desenvolupar-se lliurement, al marge
del sexe al qual pertany; que permeta a tots i totes reconèixer els
seus propis sentiments i desitjós, realit7,ar-los i expressar-los
socialment, sense rols ni cl ixés sexuals pre-establerís, en els
quals el sexe deixe de comptar com una variable cducacional
rellevant.

Coeducació no és el mateix que escota mixta, sinó més bé "el
procés intencionat d'intervenció mitjançant el qual es potencia
cl desenvolupament de xiquets i xiquetes, partint de la realitat
de dos sexes distints cap a un desenvolupament personal i una
construcció social comuns i no enfrontades"(Fetninario de Ali-
cante. "Elemcntos para una educación no sexista").

Per a eliminar el sexisme en l'educació i construir una escola
cocducaliva, cal "instaurar una igualtat d'atenció i de tracte de
xiquets i xiqueles; però exigeix a més refer el sistema de valors i
actituds que es transmctcixen, repensar els continguts educatius.
En una paraula, refer la cul tura" (Rosa y A-itl. M. Subirals/C.
Brullet).

QUÈ VOL DIR FER COEDUCACIÓ A L'ESCOLA?

1. La coeducació és una acció intencionada encaminada a uns
objectius determinats.

2. La coeducació fomenta la igualtat entre home i dona pel
que fa a la seua dignitat com a persones.

3. La coeducació respecta la individual i ta t de cada sexe i el
creixement persona! de cadascun d'ells, alhora que els ajuda a
aconseguir la pròpia identificació sexual que els fa sentir feliços

del rol sexual cjue tenen. Així dones, una bona educació sexual
és imprescindible en tot plantejament coeducatiu.

4. La coeducació persegueix millorar les relacions presents i
futures entre els sexes, intentant aprofundir en una relació més
equi ta t iva entre aquests.

La coeducació té molt a dir. Per pràctica coeducativa no és
fer classes mixtes. Implica un canvi més radical i persegueix
unes conseqüències com ara:

En les xiques:
* Autovaloració,
* Expressió de la seua opinió sense timidesa.
:l: No dependència dels xics en les decisions de grup.
* Més responsabilitat i empenta,
'-''• Natura l i ta t davant els xics.
En els xics:
:] Canvi del concepte que tenen de les xiques.
* Més naturali la! per a manifestar la seua sensibilitat.
* Que no s'interessen tant per les activitats de superació

física.
*- Més responsables i cooperatius.
•' Tracte més respectuós eap els xics i xiques.
En general, en xics i xiques:
* Més estabil i tat emocional.
* Creació de llaços afectius.
L'objectiu general que es proposa l'escola coeducadora és cl

de defensar i revaloril/ar els papers i qualilats femenines, elimi-
nant el model masculí com a únic, trencant la jerarquització de
rols i la identificació sexe-gènere, per a arribar a un model de
persona universalment vàlid que ens permeta, a tots Í a iotes,
elegir el nostre paper sense la pressió del sexe i sense por a ser
infnivalorats per això.

Tot açò voldria dir com a mínim;
Pel que fa a Ics actituds, per exemple, valorar en la mateixa

mesura els comportaments de dones i homes, i afavorir la seua
igual aportació i participació; transformar els criteris del profes-
soral, anant corregint les seues actituds sexistes, tant dins com
fora de Faula; e l iminar el tractament diferenciador i discrimina-
tori...

En els continguts, incorporar també la visió de la vida de Ics
dones, les seues experiències i neeessilats a l'hora de fixar-los,
de manera que es considere la funció social econòmica del tre-
ball domèstic i la participació de totes les persones que con-
viuen en una mateixa casa: que es revaloritze l'atenció a les
criatures i la relació amb elles també per als liomcs...

Respecte al llengual^e. un dels aspectes dei sexisme més
integrats, aparentment innocent i, per tant, un dels més costosos
per a prendre'n consciència, ca! utilitzar-lo intencionadament de
forma provocativa, buscant que xoque. precisament per a facili-
tar ia consciència del seu significat i importància.

En relació a l'organització, per exemple , a r rep legar
l'absència de competitivitat en l'accés al poder, valorant, pel
con t r a r i , una fo rma de f u n c i o n a m e n t més coí . lect iva i
democràtica, a aplicar tant des de la docència com a totes Ics
tasques de gestió.

Grup de Coeducació de la Vall d'Albaida
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8 de Marxo:
un paso ei fra s

ni

El S de Mar/o, las organízaciones
feminislas solemos llegar a los ambitos
en que trabajamos, y a las mujeres en
general, con el proposi to de informar,
d e n u n c i a r y/o proponer alternativas
sobre las diversas situaciones de la
población femenina.

Dedicar un ílfa al ano con Ira los pre-
juicios sexistas y a poner de manifiesto
la oprcsión de las mujeres, implica reco-
noccr que se sigue atcndiendo esporàdi-
cament e a l í i c t i l l u r a de la mujer, esto
L:S. que forma parte de lo denominado
"culturas silenciadas".

La actual sítiiiición social, con crc-
ciente paro, con la polendación de tra-
bajo a licmpo parcial, con la introduc-
ción del contralo de aprendi/,aje, con la
nueva fórmula de las agencias privadas
de colocación, la movilidad geogràfica
y funciomil , la modif'icación snstancia!
de las condiciones de trabajo, la implan-
tación de las horas "extra"..- llevarà a
un amnenlo de la prccarización del tra-
bajo con contratos "basura", con sala-
ries insuficienles, eon amenazas de des-
pido a las embarazadas, con trabas para
las bajas por malcrnidad; en definitiva,
al empobrecimiento de las mujeres, lo
que ha vcnido a dar contcnido a la lla-
mado " femini/ación de la pobreza".

Desde la Organización de Mujeres
de STEs, pensamos que fechas como
esta, t i c n e n que serv i r para dar un
impulso a aquellas mujeres que aún no
estan involucradas en el trabajo organi-
zado, en asociaciones, sindicatos, parti-
dos polílicos... que debe concreíarse en
el compromiso de la parücipación acti-
va para conseguir dar respuestas firmes,
que conlengan alternativas a una situa-
ción que va deterioràndose, sin la con-
ciencia de todas, pues los niensajes
engaíïosos y triunfalistas de "ya hcmos
conseguido todo" pueden inducirnos a
no trabajar en la línea de hacer realidad
las conquistas ganadas en lo "formal"
(I) y a no seguir analizando y aetuando
contra las desigualdadcs, que se acentú-
an prccisamenle en coyunturas como la
actual.

No olvidemos que la tasa de ocupa-
ción de las mujeres en Espana es una de
las mas bajas de los países occidentalcs,
que seguimos concentrandonos en aque-
llas profesiones y oficiós menos remu-
nerados (2), reconocidos y valorados
socialmente.

La precariedad de la contralación
-que pronto ademàs va a ser legitimada
con la Reforma del Mcrcado Laboral-
afecta a las mujeres mas que a los hom-
bres, y sobre todo a las mas jóvenes, ya
que el 86% de mujeres entre 16 y 20
aíïos tienen contralo temporal, un 69%
entre 20 y 24 anos, y un 80% a partir de
los 25 anos (3).

Tanto ios contratos temporales como
los de üempo parcial, inciden negativa-
mcntc en las mujeres, ya que a la dife-
rencia salarial se anade la precariedad y
la concentración en sectores feminiza-
dos.

Frente a los halagos gubernamenta-
les, y de algunas instilueiones, a los
contratos a tiempo parcial, desde nues-
ira Orsanización lanienlamos el retroce-

so que supone para las mujeres, ya que
las preslaciones sociales se veràn disrni-
nuidas, la cobertura por desernplco serà
mínima -cuando la haya-, y los trabajos
con esle lipo de contnitación favorece-
ran la vuelta de las mujeres a haccrse
cargo de las lareas doméslicas y de los
trabajos asistencialcs, no sicndo parte
activa de la economia de mercado (sin
independència y autonomia econòmica,
el modelo de socicdad sicmpre vendrà
impuesto por el que liene la hegemonia:
el masculino), pues rccordemos que aun
sicndo e! 50% de las personas del inun-
do, las mujeres realizan el 66% del total
de horas trabajadas, de las que son
rernuncradas el 33% (ya sabéis que hay
trabajos que eufemísticamente se dcno-
minan "tareas"), solo reciben un 10% de
la renta mundia l , y posccn cl i% de la
riqueza.

La OÏT (Organización Internacional
del Trabajo) adopto un proyecto de
Acncrdo y Recomendación -a pesar de
la oposieión del Grupo de Empresarios
a que se arlicule cualquier tipo de ins-
trumento internacional sobre el tema-
para que se garanticen los mismos dere-
chos a trabajadores y trabajadoras a
tiempo parcial con respecto a las de
tiempo completo: derechos a la sindica-
ción, a la negociación colectiva, saiaria-
les, a condiciones equivalentes en cuan-
to a ina te rn idad , bajas por enferme-
dad...; en definitiva, a que no se generen
empleados y empleadas de segunda, que
pierden progresivamcntc los iogros del
movimienlo sindical.

Muchas voees cínicas se alzan en
favor de tales conlratacioncs, justífiean-
do que las mujeres optan voluníaria-
mente y que adcmas ellas son m u y
favorables al desarrollo de estàs practi-
cas. Hay que dccir que entre las innu-
merables trampas que nos proponen,
esta es de gran calibre, pues comporta
continuar soportando, al misrno tiempo,
las cargas familíares y profesionales,
potenciar la explotación de muchas tra-
bajadoras, al tiempo que recortar las
preslaciones e invitar a las mnjeres a
volver al "hogar".

En estos últimos anos hemos asistido
a cambios que modificaron la economia
y la sociedad; las mujeres eomenzaron a
acceder al àmbito publico. Sin embargo,
no se supero cl papel de la responsabili-
clad en el privado; así, podemos enume-
rar una sèrie de condiciones que pode-
mos valorar como mejoras, sin olvidar
las contrapartidas que toda situación de
progreso pueda conllevar (doble jorna-
da, exclusión del trabajo domestico del
trabajo asalariado...);-sin embargo, el
discurso que a veces aparece motivando
a la vuella de anteriores elapas, no se
sosticnc, se aspira a avanzar, no a rctro-
ceder a posiciones conservadoras.

Pensamos que no solo debemos rede-
f i n i r conceptos, sinoíambién defendcr
otras alternalivas y hacer avanzar a toda
la humanidad hacia los elementos de
progreso, que no al modelo entre social-
clemócrala y neoliberal que parece ser el
impuesto por Occidente.

Las reivindicaciones de trabajo en
horarios flexibles allà donde sca oportu-

no, la jornada continuada, rcdisciïar los
tiempos urbanos de manera que con-
cuerden horarios escolares, comercialcs.
adminisírativos..., recha/ar las horas
exfraordinarias, son algunas propuestas
que no debemos olvidar a la hora de
hacer nuevos planteamicntos , puesto
que permitirían acercarse a una redislii-
bueión del trabajo ent re hombres y
mujeres, así como la crcación de nncvos
pueslos.

Todas aquellas respuestas que debe-
mos dar no pueden quedar en deciara-
ciones de principios an te esta u olra
Fecha, ya que hemos de tener en cuenla
que no soplan vientos de alegria, puesto
que el marco poiítico -ncolibcralización
progrcsiva del Oobierno y deterioro de
su partido-, el marco sociocconómico
marcado por una aguda crisis, un retro-
ceso en el panorama laboral agudizan-
do los descquilibrios y la creciente pér-
dida de derechos, también en el plano
s ind ica l -acoso por campanas de des-
crédilo y desprestigio-, y el marco edu-
cativo, donde la ausencia de verdaderas
negociaciones y la falta de inversión no
contribuyen a i lus ionar a un profesora-
do que asisle en la mayor parte de los
casos, de convidado de piedra a una
Reforma que se <ikirg;i demasiado en el
tiempo.

La Organización de Mujeres de la
Con federació n de S'I'Ks no pretendc
hacer discursos calastrofislas y sin sali-
da, però ha de tener en cuenla lodos los
componentcs de la realidad; a pesar de
lodo su "oplimismo transformador" va
encaminado a seguir con las acciones
cspccíficas a re iv indicar y proponer
entre sus afiliadas, también entre sus
objeüvos, llevar a cabo con otras orga-
nizaciones feniinistas, y desde la pers-
pectiva de la izquierda, todas ías accio-
nes que lleven a u n i f i c a r posiciones
para:

* EXTGIR que no haya ni un paso
alràs en los derechos y condiciones de
ias mujeres.

* HACER ESFUERZOS SOL1DA-
RIOS en favor de las que viven en con-
diciones in f r ahumanas y contra sus
gobiernos.

* PROPONER PLATAFORMAS
ALTERNATIVAS superadoras de la
realidad actual.

* DENUNCIAR todas aquellas situa-
ciones que sean lesivas para las muje-
res, haciendo especial hincapié en otras
variables de suma importància: clase,
raza, ètnia.. .

Ag lu t i na r todos los esfuerzos que
ticndan a luchar a favor de la superación
de los desequilibrios, la erradicación de
ías discriminaciones y las desigualda-
des, la aceplación de las diversidades:
en definitiva... por un verdadcro cstado
de bienestar.

Palmira García
Arca de Mujeres

de la Conlcderación de STEs

(2) LÜS mujeres ganan en Espaíïa un 20
mcnos que los homtircs (datos de 1993).

Programes europeus en 1994: f Utopies a finals del segle XX?

Ocupació, igualtat
d'oportunitats i
atenció a la infància

La Comunitat Europea, compromesa des del Tractat de Roma en la consecució
de la igualtat entre homes i dones, ha elaborat una sèrie de propostes per al perío-
de 1991-1995, emmarcades sota la denominació Tercer Programa Comunitari
d'Acció a mig termini: la Iguailal per a dones i homes.

Dins l 'àmbit d'aquest programa existeixen vàries xarxes d'actuació, i una
d'aquestes és la Xarxa d'Atenció a la Infància i altres mesures destinades a com-
patibililzar cl ircball i les responsabilitats familiars.

Els objectius d'aquesta xarxa són tres:
- Desenvolupar i posar en pràctica la legislació sobre la igualtat.
- Integració de la dona en el món laboral.
- Mi l lo ra r Pestaíus social de Ics dones.
Les propostes es concreten en una recomanació sobre l'atenció a la infància,

aprovada pel Consell de Ministres en març de 1992.
Els punts fonamentals d'aquesta recomanació són els següents:
1. Les responsabilitats sobre l'atenció i educació dels fills duren tol el període

d'escolarització, i ca! elaborar mesures que faciliten aquesta lasca als pares i
mares.

2. Es recomanen actuacions en quatre camps:
a) Serveis per als infants.
b) Baixes laborals per als parcs i marcs que treballen.
c) Adaptar els llocs de treball a les necessitats dels pares i mares amb fills.
d) Promoure la corresponsabilitat enlre homes i dones en l'atenció a les criatu-

res.
3. Totes les administracions nacionals, territorials, locals, així com empresarial

i ireballadors i treballadores, tenen responsabilitat a l'hora d 'anar canviant la
situació.

4. Els serveis han d'estar a l'abast de Iota la població, lant en zones urbanes
com rurals , sent assequibles a tothom.

Els estats han de promoure una major participació dels homes en els treballs
d'atenció als iníanls, tant com a pares com a treballadors dels serveis.

Com a concreció dels punts fonamentals d'aquesta recomanació, es fan propos-
tes d'actuacions que seran avaluades després de tres anys i cada estal membre
haurà d'aportar els canvis que ha anat promovent.

Des de! punt de vista sindical, i des de i'ÀREA DE DONA en especial, volem
fer referència als lemes de baixes per atenció als infants, que podríem estendre a
baixes per atendre a les persones necessitades en l'entorn familiar.

La regulació del marc laboral que lenim ara mateix a l'Estat espanyol -Estatut
dels Treballadors i Llei de la Funció Pública- no reconeix en cap cas que hi ha
una necessitat social d'atendre els familiars malalts més enllà de dos, quatre o sis
dies per malaltia greu, i en cas de necessitar un permís, ha de ser amb el "favor"
de la direcció del centre, o bé sense sou, si es tracla de l'ensenyament, i amb
amenaça de considerar-se falta greu si és una empresa privada.

Un dels motius pel que no s'ha reguíal aquesl lema potser siga el baix nivell
d'ocupació laboral "fora de casa" que han lingut les dones fins fa pocs anys, per
la qual cosa aquestes tasques les feien elles sense comptar que la socielal se'n res-
ponsabilitzarà.

Avui, Ics condicions d'empleamcnt "extern" femení han canviat, i cada vegada
més hi ha dificultat per atendre la infància, els malalts i les persones majors.

Seria el moment d'iniciar les mesures necessàries per a regular les baixes labo-
rals, per a homes o dones, per tal d'atcndrc a les persones necessitades d'ajuda,
fomentant al mateix temps que els llocs de treball que ocupen Ics persones amb
responsabilitats se n'adeqüen, i promovent una major participació dels homes en
Ics tasques tradicionalment considerades "femenines".

Resulta difícil de combinar aquestes propostes amb la regulació del mercat
laboral que proposta el Govern i els poders econòmics de l'Estat espanyol.

Malgrat això, nosaltres seguim reivindicant les utopies com a objectius possi-
bles, Í seguim exigint , com el dia 27 de gener en la vaga general, que el f inal del
segle XX no pot ser cap pas enrera, ni per ai moviment obrer en general, ni per
a les dones en particular. Seguirem anant cap a les utopies.
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Jornades d'Orientació No Sexista
de la Confederació d'STE s

Durant els dies 5 i 6 de febrer, al voltant de 170 ense-
nyanls de Primària i Secundària, procedents de totes Ics
comunilals autònomes de l'Eslat, han debatut sobre la situa-
ció de l'Orientació no sexisla, en unes Jornades celebrades a
Madrid per ('ORGANITZACIÓ DE DONES DE LA CON-
EEDERACL DE SINDICATS DL TREBALLADORS DE
L'ENSENYAMENT STEs.

En aquestes Jornades, s'ha posat de manifest el compro-
mís que el professorat va adquir int per a erradicar les discri-
minacions, com així ho demostren l ' a l t nombre de partici-
pants i les activitats desenrotllades.

Per a avançar en l 'Orientació No Sexista es considera
necessari, entre altres mesures:

* Potenciar que l'orientació es realitze des de l'educació
infant i l .

;|! Fomentar la col·laboració de la comunitat educativa.
* Exig i r a les a d m i n i s t r a c i o n s la inversió, esforços

humans i recursos materials adequats.
:|: Denunciar el sexisme dels llibres de text, publicitat, mit-

jans de comunicació.
:í: Reivindicar una distribució no estereotipada de! profes-

sorat, així com la formació del mateix per a aconseguir que
l'educació siga un instrument per a formar persones autòno-
mes; siga alliberadora, integradora i transformadora de !a
realila! per tal de fer-la niés justa.

L 'anà l i s i dels continguts i pràctiques per a una Orientació
No Sexista, l'impacte de fes Noves Tecnologies i la implica-
ció de les dones en aquest camp; ens han dut a proposar sug-
geriments i reflexions que poden conduir a una elecció pro-
fessional menys esbiaixada, a fer de l'orientació una lasca

progressiva i sistematitzada inclosa en totes les interven-
cions curriculars des de la infantesa en definitiva, a no seguir
reproduint el model hegemònic que té el masculí com a reté-
rem.

L'ORGANITZACIÓ DE DONES DE LA CONFEDERA-
CIÓ D'SÏEs ha elaborat un dossier amb les conclusions
d'aquestes Jornades, que està a disposició dels centres que el
vulgueu sol.licitar.

La noslra pretensió és que ni aquestes trobades, ni la data
del S de març, sigueu motiu de lliçons ocasionals, sinó que
sigucn el punt de partida per a proposar alternatives i reivin-
dicar, sindicalment, totes aquelles mesures úti ls per a cons-
t r u i r un sistema educatiu on la pertinença a qualsevol sexe,
raça, cultura, classe, clnia, no niinve la llibertat de les perso-
nes, que el sistema educatiu lé l'obligació de fer possible en
un país que pretén no allunyar-se de les característiques que
comporta un "estat de benestar".

Des de ['ORGANITZACIÓ DE DONES DE LA CONFE-
DERACIÓ D'STEs continuarem propiciant mitjançant la
celebració de jornades com aquestes, en assemblees amb tre-
balladors i treballadores, així com amb altres forces sindicals
i organitzacions socials, plantejaments unitaris per a que es
posen en marxa programes de coeducació, educació sexual,
educació per a la pau...; per a que es destine a educació el
pressupost adequat (almenys el 6% de! PIB) amb el que es
pugnen donar unes bones condicions laborals per al profes-
sorat; un augment de mit jans humans i materials, per a que
l'aplicació de la LOGSE puga portar-se a cap una formació
del professorat per a poder desenrotllar un Pla d'Orientació
des de l'Educació I n f a n t i l a la Universitat.

Resolución del Pleno Confedera!
de STE s sobre el aborto

La Confederación de STBs mani llesta la nccesiclad de poner en pràctica, desclc las Administraciones, una
educación afectivosexual que posibilite a las personas conocer su propio cuerpo y los medios para controlarlo
de forma libre y saludable. Una educación sexual que posibiiite no solo una información rigurosa y objeliva a
nivcl biológico, psíquico y emocional, sinó que cduquc en actitudes positivas para conseguir una sexualidad
sana y fcliz.

Crcemos que sí existiese la formación adccuada y la sanidad pública garanli/ase cl acccso libre y gratinin a
lodos los medios anticonceptives, incluidos la vasectomfa y la ligadura de trompas, cl problema del aborlo se
reduciría.

La maternidad es un hec ho social volunlario y afecti vo, y la decisión del mismo es personal e intimo, con
independència de su edad, cstado civil o nacionalidad, por lo que exigimos:

1. Que sean las propias nmjcres las que decidan librcmcnte sobre la ínterrupción de un embarazo.
2. Que el aborto esté garanlizado por la Red Sanitària Pública y la regulacíón se cxcluya del Código Penal.
3. Que se garanticen por parte de las Administraciones las condiciones adccuadas para que las mujcrcs que

deseen llevar a termino su mulcrnidad puedan haccrlo (ya que se signe discriminando a las madres solteras, se
in ip ide la incorporaeión a los pucstos de trabajo después de la maternidad y se sigucn obstaculizando los
permisos y íicencias por la misma).

4. Que se lleve a cabo denlro del Sistema Edticativo un programa de Educación Sexual plcnamcnle
desarrollado, con IUM medios necesarios para garantízar una buena formación, entendiendo la sexualidad en sus
diversas formas de expresión, como í'uente de comunicación, afecüvidad y plaecr para el desarrollo de las
personas en liberiad. y no subordinàndola a la reproducción.

Taller d'Expressió
Oral per a Dones

Per què ien i m por les dones de parlar en públic? Aquesta es una qüestió que les
dones com a gènere no ens solem plantejar. La inseguretat que experimentem les
dones en les nostres opinions i en el nostre saber s'explica pel lloc que habitualment
se'ns ha destinat en la societat.

Les dones, quan parlem en públic, ens enfrontem a unes normes masculines, que
són les que regeixen el discurs públic. Aquestes normes ens recorden que no estem en
una situació d ' igua l a igual, sinó en una relació de subordinació respecte al gènere
considerat superior.

Amb la finali tat de contribuir a la modificació d'aquest discurs públ ic per a incloure
a totes les persones, l 'Àrea de la Dona de l'STEPV va organitzar un Taller d'Expres-
sió Oral els dies 21 i 22 de desembre, a càrrec d'Alícia Viguer, per a totes aquelles
dones que creuen en la possibilitat d'un llenguatge integrador de gèneres.

Encara que Ics dades eren dolentes per a molles de nosaltres, el taller va ser força
posiüu, ja que vàrem posar damunt la taula les nostres preocupacions i temors al vol-
tant del que suposa per a moltes de nosaltres parlar en públic.

Preocupacions molles de ies quals es viuen com a problemes personals, quan són en
realilal comuns al conjunt de les dones. En paraules d'Imma Bernabé (1). "la por de
les dones a parlar en públic és un problema més que patim com a gènere. No es tracta
solament dels símptomes físics: tremolors, palpitacions... que pol passar-li a qualsevol,
sinó alguna costi més seriosa, com és la inseguretat en el que sabem, en les nostres
opinions, en la capacitat de parlar del que voldríem".

A la primera paí't del curset es va fer una roda entorn al que ens passava i què era el
que esperàvem d'aquest curset.

Encara que cl cjiic dèiem cadascuna de nosaltres tenia diferents acccnls. sí que hi
havia un denominador comú a la majoria de nosaltres: posar-te nerviosa prèviament a
començar a parlar en públ ic , tindré la meni en blanc, la inseguretat ( j i i e et dóna no
dominar el lema i també ia insatisfacció que sents si la intervenció que has fel no t 'ha
e i x i t "redona".

L'expectativa davant el curset era conèixer com feien altres doncs per a superar
aquests problemes.

A la segona part del curset vam entrar "en farina" ï vàrem preparar un tema per a
exposar-lo davant el grup.

Enumeraré algunes de les consideracions que vàrem fer a les nostres intervencions:
cal preparar bé el lema, ens donarà més seguretat davant el públic. Però també ens
interessa saber per què i per a què anem a parlar; volem transmetre unes idees, com-
partir-les, informar d'alguna cosa... i també és importuni saber a quin públ ic ens diri-
gim.

Un altre element important és saber regular el temps i dosificar la informació que
anem a donar.

Finalment, ens quedàrem amb la idea certa de que per a superar la por a parlar en
públic no hi ha receptes. A cada persona se li manifesta amb diferents símptomes i del
que es tracta és de que cadascuna conega els seus i tracte de controlar-los, no hem de
paralitzar-nos mai, cal continuar, maïgral ells.

Per a acabar vul l apuntar alguns dels llibres ut i l i tzats i que Aiícia va recomanar
especial meni:

- BOG1N, Magda: Les Trobairílz (en català}.- Kd. La Sat.
- BUXO REY, Maria Jesús: Antropologia de la mujer. Cognición, L··iif'ua c. Ideolo-

gia cultural'. Ed. Anthropos.
- LAKOFF, Robin: El lenguaje y el lugdr de la mujer. Ed. Haccr.
- REVISTA FEMÍNARIA, Ano I I I . n" 6. Dossier especial: El temor de las

mujeres a hablar en publico.- Bucnos Aires 1990.
- R!CI1, Adrienne: Sobre mentiràs, secretos y silenciós. Ed. Icaria.
- VIOLI, Patrizia: E! infinito singular. Hdicioncs Càtedra. Universidad de Valencià.

(1) Imma licrnabé, feminista. Cita í reia del material "Técnicas de cxpresión oral".
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SAEZ BLIENAVKNTURA, C.
lLa Uberación era csto?
Mujeres, Vidas y Crisis.
Ed. Temas de Hoy, Madrid, J 993

Ksla especialista en Psiquiatria ha escrilo un libro que està a
inedJo camino entre la exploración de la realidad y Jas propues-
las de acción, hasandose en un anàlisi!! feminista de la realidad
social que vivimos las mujeres.

Partiendo de casos particularcs tratados por ella, va analinando
las crisis por las que pasan la mujcres, desde la juvcníud y en
las décadas de los treinta, cnarenta y cincuenta anos.

Lo mas intercsanle son las v f as de solución que proponc, que
siempre pasan por el reconocimiento coino persona autònoma,
el auíoconocimiento, el desarrollo de altemativas propias a las
sittiacíones vividas, y la eiaboración de un proyecto vital que
nos haga seníirnos propietarias de nuestro futuro.

Os recomendamos su leelura.

FOX KEL·LER, E.
Reflexiones sobre genero y ciència
Ed. Alfons el Magnànim, València, 1991

Esta profesora de Malemàticas y Humanidades de la Universidad de
Noríheaslern propone estudiar la historia de la ciència sin los mokles
htstóricamente considerades masculinos y femeninos. Hace una
revisión del cor.ccplu de ciència desde la ant igüedad hasta el
tnonienlo actua!, proponiendo transformar las catcgorías de masculi-
no y femenino, y con cllas, las de mcnle y naluralcza.

Considcramos que e,s una iiporiación interesante al estudio de la
ciència clcsclc cl puntode vista í emin i s l a .

Amcno y de lectura fàcil, es recomendable para las iuteresadas en
profmidi/.ar en el estudio de las ciencias.

SENDERI
Nois/Noies. Gènere i discriminació
Quaderns d'Educació per a la Pau
de l'Associació Pro Drets Humans.
Eumo Editorial.

HI Seminari d'Educació per a la Pau de l'Associació Pro Drets
Humans es va crear l 'any !98fi per sistematitzar, difondre i gkibalil-
/ar aportacions que diverses persones de tot eï territori estatal i de
lots els nivells educatius Jeien en el camp de l'educació per a la pau
i el desenvolupament. Ha publicat diversos llibres, jocs de taula i
unitats didàctiques.

Hls Quaderns d'Educació Ètica compten amb un ll ibre de l'educa-
dor/a i un quadern per a l'alumnat que serveix d' instrument per a
reflexionar sobre problemes controvertits i per a aguditzar la sensi-
bilitat pels problemes morals.

Aquest quadern està dedicat al sexisme i als problemes que se'n
deriven de les conductes discriminatòries.

El que pretén el Seminari d'Educació per a la Pau és presentar
alguns d'aquests problemes, articulats entorn de cinc grans blocs:

1) La creació d'estereotips i tòpics, en particular a través del llen-
guatge.

2) La valoració del principal treball no retribuït que existeix a ia
nostra societat: el treball domèstic.

3) El desajust que es produeix entre l'avanç indubtable de les lleis
en contra de la discriminació per raons de sexe i gènere i la lenti tud
del canvi social.

4) L'anàlisi de! paper de la publicitat i, novament, del llenguatge
(diccionaris), en la perpetuació d'imatges estereotipades.

5) La recerca de formes de discriminació inconscients als textos i a
les il·lustracions dels manuals escolars, i també la recerca de solu-
cions sen/illes,

El Trabajo de las Mujeres
a través de la Historia
Minislerio de Asuntos Sociales,
Instituto de la Mujer.

La Història que s'ensenya en les escoles, instituts i universitats ha
estat elaborada pels homes, i la majoria de testimonis i documenta-
ció que ens han deixat es refereix a ells mateixos i no a les doncs.
Açò, òbviament, suposa un gran obstacle a l 'hora d ' ana l i t za r les
condicions de treball de les doncs en clapes històriques anteriors.

Aquest catàleg recull malcria! sobre el treball real i l /at per les
dones a través de la Història, recopila! pel Centro Feminista de Estu-
diós y Documenlación al llarg d'uns quants anys d'investigació en
equip.

El contingut s'estructura en tres grans apartats: Occident, Estat
Espanyol i Estat Espanyol en P actualitat (1980-1990), i ens mostra
l'evolució històrica que ha experimentat cl treball de Ics doncs.

L'exposició d'aquest treball té com a objectiu aconseguir que les
doncs prengam consciència de la nostra situació col·lectiva, per a
poder avançar en la transformació necessària de les condicions en
les quals es desenvolupa la nostra vida.

Foto rev. Integral.

"Desde el principio la fotografia era documentar lo que había, en
un intento de ver la realidad. Quería que mi Irabajo pusiera al descit-
bierto la injustícia social y que proporcionarà una via para cl cam-
bio. Metas elevadas para una princípiante. Tras veinlid'ós anos aún
reflejo (o que exi.síe., con inclinación a. cambiar la manera en que t ra-
ta mos al planeta ".

LARA HARTLEY

A l'edat de 68 anys va morir, el 6 de març, l 'actriu i Ministra de
Cultura de Grècia Melina Mercouri.

Hem perdut a una persona que va destacar no solament pel vessant
artístic, sinó per ser una dona amb una gran personalitat.

Per a Mel ina Mercouri, "una persona mor quan perd els seus
valors". Aquest 8 de març, data significativa per a les dones, i al í'il de
la seua frase, fem un xicolet homenatge a qui tant va lluitar pels
valors que sempre havia dci'ensal.
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Reconversión de plcmtillas en la función pública
El pasado 31 de diciembre se publico en el BOE la Ley
22/1993 que contiene las Medidas de Reforma del Régi-
men Jurídico de la Función Pública. Tales medidas modi-
fican la LMRFP (30/84) y son el reflejo en el àmbito del
funcionariado de la "reforma" que en el àmbito laboral
ha motivado la pasada huelga general del 27 de enero.

Esta política economicista de productividad, competítividad
y opümización de recursos necesitaba una modilïcación legal
para cuestionar la, h as ta abora, estabilidad en el puesto de tra-
bajo en la Administración pública. Las circunstancias políüco-
económicas del momento y la s imi l i tud de estàs medidas con
las propias de los procesos de reconversión nos permiten augu-
rar que, tras los objeúvos declarades en la exposición de moti-
vos (mejorar la eficàcia de la Administración, racionalizar las
eslructuras organizalivas...), se esconde en realidad una via
sin precedentes a la inseguridad laboral en la Función
Pública. Con estàs medidas, el Gobiemo dispondrà a su antojo
del destino laboral de cientos de railes de trabajadores y traba-
jadoras de las administraciones públicas. Se abre así un marco
de inseguridad en el que cada puesto de trabajo està supedita-
do a que un Plan de Empleo lo reconsidere, colocando al fun-
cionario que lo ocupa en una espiral de imprevisibles conse-
cuencias. A esto se afiade en la ensenanza que las pocas plazas
que se oferien para Empleo Publico pueden ser ya ocupadas
por ciudadanos de la CEE (consecuencia del Tratado de Rorna
en su veitienle de movilidad-laboral), al considerar el Tribunal
de la Comunidad que la docència no es un servicio de "poder".

Es necesario dejar claro que en la Disposïción Adicional
Decirnoquinta la Ley 30/84 modificada se establece que las
nuevas medidas administrativas no son de aplícacion a los fun-
cionarios docentes (solo se les aplica la ampliación de la exce-
dència voluntària has ta los quince afíos), però a nadie se le
oculta que modificar o suprimir una Disposïción Adicional no
es insalvable y de que una vez diseiïado e impuesto el modelo
de Reconversión de plantillas para los demàs funcionaries
podran aplicarlo cuando les parezca a los y las docentes. En
cualquier caso, afecta directamente al personal laboral y al
PAS en la ensenanza.

Las principales modificaciones de la Ley son:
• Planes de Empleo. Sustituyen a las tracl·lcionales Ofertas

de Empleo Publico y estan planteados no para generar empleo,
sinó para redistribuir los efecüvos (proyectos de "optimización
de efecüvos").

• Anade la figura de la reasignación de efectives cuando
alguïen, por un Plan de Empleo de un Ministerio, pierda su
puesto de trabajo. La reasignación podrà hacerse en tres fases:

a) Reasignación por el mísmo ministerio: En el plazo
múximo de seis meses y en puesto similar. Es obligatorio
aceptar la reasignación si es en el mismo municipio y volunía-
rio sí es en municipio distinto. .Durante esta fase se cobran las
retribuciones íntegras.

b) Si no se le ha asignado destino en la fase anterior
podrà reasignàrseles en otro Ministerio, en un plazo de
tres meses. Los criterios de voluntariedad y obligatoriedad
son iguales que en la fase anterior, solo que ahora el àmbi-

to es de todos los demàs ministerios. Seguiran cobràndose
las retribuciones íntegras. En esta fase y la anterior se
podrà encomendar a los funcionarios afectades "lareas ade-
cuadas a su cuerpo o escala".

c) Si !a reasignación no se hubiese realizado, se pasaría a
ía situación de expectativa de destino, situación en la que
no se podrà permanecer mas de un ano e implica la recolo-
cación en puestos de trabajo de .similares caraclerísticas en
el àmbito de la provincià. En esta situación es obligatorio
participar en los concursos de su provincià y en los cursos
de capacitación para los que se convoque. Sus retribuciones
seran las bàsicas mas el complemento de destino mas el
50% del especifico.

• Transcurrido un ano en expectativa de destino sin haberse
recolocado, se pasarà a la situación de excedència forzosa, en
fa que se percibiràn las retribuciones bàsicas y las prestaciones
familiares. Deberà aceptar el destino que se le asigne y partici-
par en todos los concursos y cursos de capacitación que se le
notifiquen. En esta situación se podrà permanecer indelïnida-
menle y puede convertirse en una forma de despido encubier-
lo.

• También se ofreceràn excedencias voluntarias incentiva-
das a partir de 60 afíos de edad y reducción de jornada y de
actividades a quienes le queden cinco anos para la jubilación
forzosa.

• Las modilïcaciones lambién abordan el período de exce-
dència voluntària por interès particular que se amplia a un
período maximo de 15 anos.

Las fases de la "Reasignación de Efectives"
La modificación de la Ley 30/84 constituye una autèntica Regulación de empleo y puede permitir la reducción de cientos de miles de puestos de trabajo

Inicio de la fase

Duración de la
fase

Àmbito
reasignatorio

Reasignación
obligatòria

Reasignación
voluntària

Retribuciones

Otras cuestiones/
obligaciones

1." Fase

Esta situación se inicia
con l£i supresión del
puesto

6 meses clesde la
supresión del puesto

Mismo Ministerio y sus
Organismes Autónoraos
(àmbito estatal)

Con oferta de otro
puesto en la misma
localidad

Con oferta de otro
pueslo en distinta
localidad

La totalïdad del puesto
suprimido

Durante esta fase se
podran asignar
funciones adecuadas al
cuerpo o escala

2." Fase

Esta situación se inicia a
los 6 meses de la
supresión del pueslo

3 meses desde el final de
la primera fase

Asignación por el
Ministerio de
Administraciones
Públicas a vacantes de
distinto Ministerio
(àmbito estatal)

Con oferta de otro
puesto en la misma
localidad

Con oferta de otro
puesto en distinta
localidad

La totalidad del puesto
suprimido

Durante esta fase se
podran asignar
funciones adecuadas al
cuerpo o escala

Expectativa
de destino

Tras finalizar las dos
primeras fases

Un ano desde el final de las
2 primeras fases

Cuaiquier Ministerio u
Organisme dependiente
(àmbito estatal)

Con oferta de olro pueslo
en la misma provincià (no
localidad)

Con oferta de otro puesto
en distinta localidad

Sueldo+Trienios+Grado
consolidado+25% del
Complemento Especifico

Los afectados estan obligades a:
- Aceplar cualquier destino en
provincià
- Participar en concursos a
puestos de la provincià
- Participar en los concursos a
los que se les convoque

Excedència
forzosa
NUEVA MODALIDAD

Tras finalizar la expectativa
de destino y los que
incumplan las obligaciones
de la expeclativa de destino

Mientras cumpla con la
obligación de concursar a
las plazas que le oferien

Cualquier puesto
"adecuado" al cuerpo o
escala que le sea modificació

Participar obligatoriamente
en todos los concursos
(àmbito no delimitado)

Con oferta de olro puesto en
distinta província

Solo sueldo y trienios

A diferencia del resto de
excedentes ibrzosos, no podran
desempeíïar ningim puesto en
el sector Publico: Cualquier
incumplimiento de las
obligaciones supone la pérdida
de esta condición y el pase a la
excedència voluntària

Excedència
voluntària
incentivada

En cualquier momento
de la reasignación de
efectives

Cinco anos sin poder
reingresar incompatible
con cualquier puesto en
el sector Publico

Final izada la
excedència, el reingreso
se realiza por concurso

Una indemnización
equivalente a una
mensnalidad por cada
afio de servicio, maximo
í 2 meses

No pueden desempenar
ningú n pueslo en el
sector Publico.
Tras esta situación se
pasa a la excedència
voluntària

Jubilación
anticipada
incentivada

Id. excedència voluntària
incentivada, ademàs de tener
+60 anos, 15 de cotización

Indefinida

Sin reasignación posible

Pase a la situación definiliva
de PENSIONISTA

Una indemnización a
concretar por el Gobierno
según las retribuciones del
ultimo mes, sin especifico ni
productividad

Los afiliados al régimen
general de la SS después del
1-1-67 no tienen derecho a
pensión hasta los 65 anos. Los
anteriores tienen un 8% de
reducción por cada ano que
falte para los 65 anos

Art. 28. Funcionarios Docentes:
"Tampoco seran de aplicaciún a los cltados funcionarios los apartados 1, 2, 3 y 6 del articulo IS; e!

apartado J.g) del articulo 20; los dos últinios pàrrafos del articulo 1 del articulo 22; el apartada / en lo
referents o la siluación de expectativa de destino, y los apartados 5, 6 y 7 del articulo 29, y el articulo

Se afiade im nUCVO pàtrafo al apartado 1 de la disposición adicional deci- 34_ En ías Imtenas objeto de estos artículos seran de aplicadón las normas especificat dictadas
moquínta de la Ley 30/84, de 2 de agOStO, de Medidas de Reforma de la Fiïn- amparo del apartado 2 de esta Ley y de lo dispuesto en tos restantes apartados de esta disposición adi-

ción Pública: cional. Para la eiaboración de estàs normas específicas se tendran en cuenta los criterios establecidos
con caràcter general en la presents Ley".
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Valencià i Reforma (II)

Reciclatge i capacitació del professorat
"Atesa la coofícialitat del valencià i del castellà, els professors han de conèi-
xer les dues llengües" (LUEV, art. 23, apartat 1).
"La ley considera la formación permanente del profesorado como un dere-
cho y una obligación del profesor, así como una responsabilidad de las
Administraciones educativas..." (LOGSE, Preàmbul).

El que correspondria a una
societat amb formalitat lingüística
és que la formació inicial servirà
perfectament al model educatiu i
al disseny curricular que se'n deri-
va. És a dir, la formació in ic i a l
dels ensenyants hauria de capaci-
tar per a treballar al si de l'escola
valenciana. No és aquesta la situa-
ció actual, però hauria de ser la
d ' u n f u t u r no massa l l unyà si
T Administració i la Universitat
assumeixen cl compromís de ser-
vir a la societat valenciana i es dis-
senyen els plans d'estudi perti-
nents.

Ara bé, encara que es donaren
passes importants demà mateix
en la formació inicial del profes-
sorat, ens cal transformar ara
l'escola que tenim des del nostre
treball de cada dia. Som el pro-
fessorat a c t u a l , sense exclu-
sions, el subjecte de la renova-
ció.

El professorat que va accedir a
la docència després de la publica-
ció de la LUEV va adqu i r i r el
compromís de reciclar-se en
valencià. Es, per tant, una obliga-
ció recíproca entre l 'Administra-
ció i el professorat per tal
d'adquirir la formació pertinent.

El professorat que va accedir a
la docència amb anterioritat a la
LUEV en tant que ha de treba-
llar igualment en el projecte de
renovació de l'escola valencia-

en actiu ha d'adquirir la capacita-
ció suficient, mit jançant cursos
de formació.

Els cursos de formació han
d'atendre unes necessitats diver-

lat de programes d ' educac ió
bilingüe, han de proporcionar els
coneixements específics de cada
modalitat.

En tercer lloc, han de contenir
els plantejaments metodològics
i didàctics apropiats a l'alumnat
amb el qual s'ha de treballar.
F i n a l m e n t , n o s 'ha d ' o b l i d a r
mai un ob jec t iu pr imordia l :
modificar les actituds socio-lin-
güístiques per tal d 'afavorir la
r e c u p e r a c i ó d ' u n a l l e n g u a
minoritzada.

na, ha de conè ixe r ambdues
llengües. De fet, el desconeixe-
ment del valencià no pot entre-
bancar el desenvolupament de
cap programa de normali tzació
lingüística.

ses derivades del propi sistema
escolar.

En primer lloc, han d'alfabetit-
zar el professoral que no té com-
petència lingüística ni comunica-
tiva.

En definitiva, tot el professorat En segon lloc, atesa la diversi-

La complexitat de totes aques-
tes finalitats, el camí a recórrer
per a la normalització del valen-
cià, la contínua necessitat d 'una
formació permanent, demanen
que aquestes tasques est igueu
encomanades a un professoral

expert que treballe amb estabilitat
i amb dedicació plena. Malgrat
que fa 20 anys que hi ha cursos
de valencià, la provisionalkat del
professorat que se'n fa càrrec
continua.

Però no només és cosa de pro-
fessorat; el disseny dels cursos, la
seua organització, els recursos
econòmics que s'hi dediquen,
condicionen la seua qualitat i, en
conseqüència, una par t ic ipac ió
alta i satisfactòria del professorat
que hí assisteix.

Les condicions per a la realit-
zació de la formació permanent,
inclosa la formació en valencià
-com a formació que exigeix el
funcionament del propi sistema
educat iu- , ha de comptar amb
les condicions idònies perquè
tol el professorat hi puga acce-
dir:

- Reconeixement com a part de
la jornada laboral.

- Gratuïtat absoluta.
- Proximitat als centres de tre-

ball.
- Que combine l 'adquisició i

exper imentac ió dels coneixe-
ments.

- Avaluació del procés.
- Negociació prèvia amb els

sindicats dels plans de forma-
ció.

Per últim, la formació bàsica en
valencià ha de tenir el suport
d'una titulació acadèmica univer-
sitària que accentue el seu caràc-
ter c i e n t í f i c i que, per tant,
l 'allunye de possibles manipula-
cions ideològiques.

Les sexenies ne son la homoloqación
Aprovechando las consecuencias

de la ccmgelaciún salarial sufrida
por el funcionariado en los dos últi-
mos afíos,, han aparecido íí l l ima-
mente opiniones de responsables
de òrgan i zac i o n e s sindicales intere-
sadas en ensalzar el sistema de
sexenios. En una de ellas, se hacen
valoraciones ofensivas y tergiver-
sadas de otras acluaciones sindica-
les y se vuelvc a utÜizar el trisle-
mente famoso Preacuerdo del 88,
tema del que CC OO saco un gran
provecho sindical, aun a costa de
generar un gran antisindicalismo
durante mucho tiempo. No parece
muy constructivo utilizar csas for-
mas en unos momentos en que
hace falla la màxima unidad sindi-
cal y acumulación de fuerzas para
hacer frente a los graves ataques
sindicales y sociales que se lanzan
contra el conjunto de trabajadores y
trabajadoras y que repercuten muy
directamente en el personal docen-
te y no docente.

El acnerdo sobre el sistema de
sexenios, f i r m a d o por CC OO,
CSIF, ANPE y FETE en el 91, no

fue precisamente un modelo de
pràctica democràtica en cuya deci-
sión f ina l participaran los afecta-
dos y afcctadas. Al contrario. Fir-
maron algo que no respondía a la
reivindicación fundamenlal que
había provocado la huelga del 88,
la homologación, y ademàs supo-
nía aceptar un nuevo sistema retri-
butivo injusto y discriminatorio.
Dicho modelo implicaba incluso
devaluar la reivindicación de la
formación permanente del profe-
sorado como derecho y deber del
profesorado que obligaba a las
adminislraciones a cumpl i r unas
condiciones en cuanlo al liempo
para llevaria a cabo y al sentido de
las aclividades de formación. Ha
aparecido la "indústria y cl nego-
cio de la formación del profesora-
do" (véase el editorial de la presti-
giosa revista Cuademos de Peda-
gogia, del mes de noviembre). En
su momenlo, los STEs analizàba-
mos ya estàs consecuencias.

Supone un gran oportunisme y
poca rigurosidad, descontextualizar
cualquier acuerdo sindical, al igual

que cualquier hecho sociopolítico
del momento en que se produce. La
negociación del nuevo sistema
relributivo fue lïuto de la masiva
huelga del 88 y supuso a todo el
profesorado un elevado esfuerzo
económico y personal. Desde la
Confederación de STEs, considera-
mos que la precipilación de aquella
firma rompió la dinàmica unitària e
impidió que se consiguiera un com-
plemento especifico lineal, como
habían decidido la gran mayoría de
asambleas del profesorado duranle
la huelga.

En Canarias se demostro que sí
era posible conseguir esa reivindi-
cación. Las diferencias de lo conse-
guido son obvias. No fue casual.
Hubo y hay una praclica sindical
que otorga mas el prolagonismo a
los trabajadores y Lrabajadoras de
la ensenanza y no confia tanto en
los procesos "pseudonegociadores"
que imponen las administraciones
siempre que no hay movimiento ni
respuesla enlre personas afectadas.
Son varias las conquistas sindicales
del profesorado canario que toda-

vía siguen pendicntes en oiras
zonas del Estado.

Nalurafmenle que en los dos íilti-
mos anos las negalivas consecuen-
cias de la congclaeión salarial del
conjunlo def funcionariado se han
visto paliadas, en parte, con el cobro
de los sexenios. Però esa realidad no
debe esconder constalaciones tan
cvidenles como las siguientes:

1. Gran parle del profesorado no
cobra ni cobrarà todos los sexenios.
Mas del 50% tendra que esperar
hasta el ano 97 o 98 para cobrar el
tercer sexenío, alcanzando el quin-
to en el ano 2022.

2. Este sistema retributivo conso-
lida cerca de 43 categorías salaria-
les entre el profesorado de Primària
y Secundaria, con grandes diferen-
cias retributivas. A partir del 96
esas diferencias, solo en concepto
de sexenios, seran de mas de
125.000 peselas mensuales entre el
profesorado de mayor número de
anos de servicio y el mas joven,
aunque hagan el mismo Irabajo.
Por poner un ejemplo, cerca del
70% del profesorado del àmbito del

MEC, en octubre del 95, se queda-
rà con unas 31.000 peselas; en
cambio, en Canarias lodo el profe-
sorado percibirà en enero del 95
entre 58.000 y 61.000 pesetas por
ese mismo concepte.

Las organizaciones sindicales
necesïtamos la fuerza de los trabaja-
dores para avanzar en conquistas y
no retroceder. Por eso no coníïamos
"en la habilidad de algunos buenos
negociadores", porque nadie regala
nada. La historia nos dice que solo
con "habilidad" resulta difícil cam-
biar las posiciones de las adminis-
traciones y las patronales. Muchos
cjemplos tcncmos de ellos en los
momentos acluales. La existència de
diversos sindicalos en la ensenanza
es consecuencia de modelos, pràcli-
cas y programas diversos en gran
parte. Ello no debe ser obstàculo, al
contrario, para hacer esfuerzos por
avanzar realmenle haeia la unidad
sindical; però no a costa de descali-
ficar otras opciones e intentar aca-
bar con ellas.

Melchor Botella
Secretariado Confederación STEs



90 Març 94 / III

Acreditación de actividades para sexenios
Tras la publicación en el DOGV núm. 2.104 del Decreto

por el cua! se regula el componente retributivo relacionado
con la formación permanente del profesorado, parece ser que
por fin la comisión de seguimiento se decidirà a pasar a la
mesa sectorial, para su discusión, las ordenes que lo desarro-
llan, y que seran la acreditación de actividades y la regula-
ción de las convocatorias, certificación y registro de las mis-
mas.

Ya hace algunos meses publicàbamos una primera aproxi-
mación; ahora informamos de lo que al parecer serà definiti-
vo.

- Seran vàlidas, a efectos de su reconocimiento oficial, las
actividades de formación permanente convocadas por la
Conselleria, CEPs, otras Administraciones educativas del
Estado Espanol, las titulaciones y cursos organizados por las

Universidades, las titulaciones de las Ensenanzas de Régi-
men Especial y aquellas otras organizadas por las Institució-
nes públicas y privadas que, a este fin, tengan autorización
de la Conselleria.

- Las actividades de formación permanente se clasificaràn
en cursos y seminarios y grupos de trabajo. Las actividades
que no se correspondan con estàs denominaciones deberan
asimilarse a alguna de las dos, según sus características.

- La formación en centros, mediante convocatorias de la
Conselleria, se considerarà una categoria específica.

- A efectos del nuevo componente retributivo (sexenios),
seran reconocidas las actividades realizadas desde el 1 de
enero de 1992 por los CEPs o convocadas por los servicios
centrales de la Conselleria.

Actividades y equivalència en
1. CURSOS DE FORMACIÓN, SEMINARIOS

PERMANENTES Y EQUIVALENTES 4. OTRAS TITULACIONES

Superación de cursos de 20 o mas horas.

Impartición de cursos.

1 hora - 1 crédito

1 hora = 2 créditos

• Componentes de grupos de trabajo y seminarios, un 1 hora- 1 crédito
màximo de 30 horas anuales.

• El personal docente que preste servicio en CEPs y
otros servicios técnicos de soporte a los centros no 20 créditos por cada ano
podrà recibir certificaciones de director, coordinador, completo de servicios
profesor ni ponenle por su participación en actividades prestades.
incluidas en el Plan Anual de Formación de la Conse-
lleria.

• Las actividades de menos de 20 horas se computaran
solo si se es profesor, ponente o tutor o si se asíste a
congresos y jornadas.

Música y danza (grado medio).

Cicló elemental de idiomas.

Cicló superior de idiomas.

100 créditos

100 créditos

100 créditos

5. ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN

2. TITULACIONES UNIVERSITÀRIA*

• Por cada titulo de diplomatura, ingeniería tècnica o
títulos declarades legalmente equivalentes.

• Por la obtención del titulo de licenciado, ingeniero,
arquitecto o equivalentes.

• Por la oblención del titulo de doctor.

• Las titulaciones propias de cada Universidad, cursos de
postgrado, otras certificaciones y diplomas tendràn un
màximo de 100 horas.

100 créditos

100 créditos

100 créditos

1 hora= 1 crédito

• Intercambios de altunnos y viajes educatives.

• Organización y dirección de las siguientes
actividades: Escuelas de Padres, Medios de
comuntcación escolar, Grupos de teatro, Grupos de
música, Grupos de deporte escolar, Grupos
medioambientales, Grupos cullurales.

• Organización y dirección de actividades educativas
de caràcter coyuntural, como Semanas Deportivas,
Culturales u otras.

Todas las actividades de esle apartado habràn de estar
contempladas en la PGA y se reïïejaràn en la Memòria
Anual del centro.

5 créditos por dia (màximo
20 créditos anuales)

20 créditos anuales

5 créditos por acdvidad
(màximo 20 créditos
anuales)

6. PUBLICACIONES

3. TITULACIONES DE CAPACITACIÓN LINGÜÍSTICO-TÉCNICA

• Libros con ISBN.

• Materiales curriculares con ISBN.

• Artículos publicados en revistas especializadas, con
ISBN.

• Partituras musicales, colecciones de diaposilívas,
grabaciones sonoras, producciones audiovisuales, con
depósito legal.

Hasta 100 créditos

Hasta 100 créditos

Hasta 100 créditos

Hasta 100 créditos

• Certificado de capacitación de
valenciano.

• Diploma de mestre de valencià

100 créditos

100 créditos

7. PERTENENCIA A ÓRGANOS COLEGIADOS

• Por pertenecer al Consejo Escolar de Centro,
Municipal, Comunidad Autònoma, Consejos de CEPs
y Juntas de Personal Docente.

20 créditos por cada
unadeellas.



IV / Marc 94 N.* 90

Corts Valencianes

El debat de
política general

Les Corts Valencianes varen tractar vàries propostes de resolució presentades
pels diferents grups polítics i derivades del debat de política general celebrat el pas-
sat mes de febrer. Algunes d'elles varen ser aprovades i d'altres rebutjades.

Entre les aprovades, amb cap vot en contra, destaquen:
* Sobre la Universitat Jaume I de Castelló. La resolució diu: "Les Corts

Valencianes insten el Consell de la Generalitat perquè, després de les consultes a
la comissió gestora de la Universitat Jaume I de Castelló, adopte les mesures
necessàries que possibiliten acurtar ei període transitori que la Llei de creació de
la Universitat Jaume I prevé, i adelante el procés d'elecció del claustre constituent
i del Consell Social de la Universitat".

* Es demana la presentació per part del Govern valencià d'un Pla de programació
plurianual de les universitats valencianes, que incloga el model de finançament, el
mapa de titulacions i el disseny de l'oferta universitària a curt i .mitjà termini.

* "Les Corts Valencianes acorden que el Consell de la Generalitat presente
davant les Corts en el termini de cinc mesos un Projecte de llei d'educació de les
persones adultes (EFA) en els termes establerts en la LOGSE, que garantitze el
dret a l'exercici continuat de la formació de totes les persones".

:|: "Les Corts Valencianes insten el Consell de la Generalitat perquè en r actual
període de sessions presente un estudi de les necessitats. Un programa d'inver-
sions i finançament per a escometre la generalització de la. LOGSE a la Comunitat
Valenciana, inclòs el Pla d'implantació anticipada de formació professional,
segons el calendari d'implantació acorda! en la Conferència Nacional d'Educa-
ció".

De les no acceptades destaquem:
* Una proposta per a consensuar Ja reforma laboral. En concret es demanava que

les Corts Valencianes s'adreçaren al Govern Central per a demanar que s'obriren
negociacions amb els sindicats, per a consensuar la reforma laboral prèviament a la
seua aprovació en les Corts Generals. Va ser rebutjada per 42 vots en contra, 4 a
favor i 27 abstencions.

* La petició a les Corts Valencianes per a que insten el Consell a la presentació,
dins de l'actual període de sessions, del Pla de Formació Professional per a la
Comunitat Valenciana, va ser rebutjada per 33 vots en contra i 24 a favor.

* La proposta per a que el Govern Valencià presente clavant de les Corts Valen-
cianes una Llei de Finançament de la LOGSE v

a ser rebutjada per 38 vots en contra i 22 a favor.

Ensenyament privat:

Negociació
col·lectiva

Al darrer "All-i-Oli" donàve una visió global de la situació on es trobava la negocia-
ció col·lectiva a meitat del mes de febrer. A les darreres setmanes la situació ha anat
evolucionant de manera que pareix que comencen a aclarir-se els àmbits de negocia-
ció. Així, tenim en l'actualitat la següent situació:

Conveni Marc:
Aquesta mesa no es reuneix des del passat 22 de febrer i no en te data per tal de con-

t inuar les negociacions. Pareix que tots els que en ella participen la donen per finiqui-
tada. Incití s la CECE ha decidit incorporar-se a la resta de rneses, i CECEI (Escoles
Infantils) envià un document deslligant-se d'aquesta mesa i anunciant la seua integra-
ció a la mesa d'escoles infantils.

Conveni d'ACADE:
Aquesta mesa ha tornat a convocar-se, després destar paralitzada des de desembre,

integrant-se en la negociació CC OO i USO per part sindical. Per part patronal, la
CECE lio està intentant, a l'espera de demostrar el seu dret a estar-hi. ACADE ha
començat a fer ofertes (frustrants, per cert) sobre els punts bàsics del Conveni:

* Increment d'un 1 '5% en els salaris.
* La resta, deixar-ho com està.
Conveni d'Escoles Infantils:
Amb l'entrada de CECEI per part patronal, i de CC OO i USO, per part sindical, s'ha

produït en la pràctica una reconstrucció de la Mesa, estant en aquest moment en les
primeres reunions. ClG/STEs hem demanat que se'ns convoque; si no, la impugnarem.

Conveni d'Ensenyaments Reglats mantinguts amb fons públics:
En aquesta Mesa el fet més significatiu que s'ha produït és la integració de la CECE

a la negociació i l'interès que tenen, tant UGT i FSIE com la patronal EyG, de tancar-la
ràpidament, donant així per vàlid el text del Conveni anomenat "de EyG o IX Conve-
ni".

Si les coses continuen evolucionant com fins ara, podem tindré al final una estructu-
ra semblant a aquella que ja teníem però amb algunes modificacions:

* L'antic Conveni General (el 8è) passaria a ser només per als ensenyaments reglats
amb algun nivell concertat.

* Els ensenyaments no reglats (acadèmies, altres ensenyaments) de moment, es que-
darien desregulats. Hi ha intents per a constituir una mesa específica.

* L'Educació Especial no ha constituït Mesa que done continuïtat al Conveni especí-
fic que tenien fins ara; pot ser que es constituesca o bé que els Centres d'Educació
Especial apliquen el Conveni de Centres Reglats amb algun nivell concertat o el d'A-
CADE, segons estiguen subvencionats o no.

La participació d'uns i d'altres en les meses de negociació no vol dir que els proble-
mes de represcntativilat estiguen solucionats i que només reste la negociació.

Funcionarización del Personal Laboral
Vaiïos íirlículos de la Ley de Mecli-

das para la Reforma de la Función
Pública del Estado (LEY 30/84), de 2
de agosto fueron recurrídos ante el Tri-
bunal Constitucional. Para dar cumpli-
miento a la sentencia dictada por este
Tribunal, tuvo que modiiïcarse la cita-
da ley. La modificación afecto a varias
disposiciones de su artículado, bàsica-
raente a las relaciones de puestos de
trabajo de la Administració n del Esta-
do. La Ley 23/88, de 28 de julio, reco-
ge las mociificaciones que adaptan el
desarrollo de la carrera administrativa
de los funcionaries a la nucva ordena-
ción de la función pública, sin alterar
la delimitación de los preeeptos que se
considerar) bases del régimen estaluta-
rio de los funcionarios públicos.

Las modificaciones de la Ley de
Mcdidas para la Reforma de la Fun-
ción Pública obligo a la revisión y pos-
terior modificación de la Ley de la
Función Pública Valenciana. El Con-
sell de la Generalitat Valenciana, por
medio del Decreto Legislalivo de 20
de marzo de 1991, reeogió estàs modi-
Reaciones.

La Mesa Sectorial de la Función
Pública, en su reunión de 10 de encro

de 1994, acordo formar una Mesa Pari-
taria, formada por tres representanles
de la Administración y tres por los sin-
dicatos representades en esta mesa,
para estudiar y realizar el proceso de
funcionarización.

En la primera reunión de la Mesa
Pantana, celebrada el dia 1 de febrero
en la Conselleria de Administración
Pública, se llego a un pr incipio de
acuerdo que se recoge en el documento
quereproduciïnos:

Propuestíi de la Conselleria de
Administración Pública sobre la
FUNCIONARIZACIÓN del PER-
SONAL LABORAL afectado por la
Modií'icación de la Ley de la Fun-
ción Pública (Decreto Legislativo de
20 de marzo de 1991), presentada a
los sindícatos el I de febrero de
1994.

1) Personal que accedió a la Fun-
ción Pública Valenciana entre los
anosl979yl986.

- Personal Contratado Laboral Fijo
con anteriorídad al Reglamento de
Selección y Provisión de pueslos de
trabajo, aprobado por Decre to-
69/1986, de 2 de junio, del Consell de

la Generalitat Valenciana:
Este personal cambiaría su relación

jurídica deforma voluntària en el caxo
de estar ocupando un pues to de admi-
nistración general o especial a través
de la celebración de pruebas.

Este personal està afeetado por la
Disposición Transitòria Primera del
Decreto Legislativo de 20 de marzo de
1991.

- Personal Contratado Laboral Fijo
integrado en la Administración de la
Genera l i t a t Valenciana a través de
Concursos de Traslados provcnicnte de
otras Administraciones y Personal
Contratado Laboral Fijo integrado por
transferència del Estado:

Esíe personal cambiaría s u relación
jurídica deforma voluntària en el caso
de estar ocupando un puesto de Admi-
nistración General o Especial a través
de la celebración de pruebas.

2) Personal que accedió a la Fun-
ción Pública Valenciana entre los
anosí986y!990.

- Personal Contratado Laboral Fijo a
través de oposición y que se encuentre
en estos dos supuestos:

- Ocupando puestos clasificados en
Administración General, cambiaría su

relación jurídica de forma volunlaría
a través de cursos de adaplación.

* Ocupando pueslos clasificados de
Administración Especial, cambiaría su
relación jurídica deforma voluntària, a
través de cambio automdtico de su con-
iraio laboral jïjo por nombramiento de
funcionaria,

* Personal Contratado Laboral Fijo
integrado en la Administración de la
Generalitat Valenciana, a través de
concursos de traslados proveníente de
otras ad m in i s traci o n es y Personal Con-
tratado Laboral Fijo in tegrado por
transferència del Estado:

* Este personal cambiaría su rela-
ción jurídica deforma voluntària en el
caso de estar ocupando un puesto de
Administración General o Especial a
(raves de la celebración de pruebas.

* Personal Contratado Laboral Fijo
que accedió a través de oposición en
las pruebas correspondientes a las
Oferlas de Empleo Publico de los anos
1989 y 1990 y que se encuentre en
estos dos supuestos:

* Ocupando puestos clasificados de
Administración General, cambiaría su
relación jurídica deforma voluntària
a través de cursos de adaptación.

* Ocupando puestos clasificados de
Adminislración Especial, cambiaría su
relación jurídica de forma voluntària a
través de. cambio automdtico de su con-
trolo laboral f i jo por nombramiento de
funcionario.

3) Personal que accedió a la Fun-
ción Pública Valenciana a partir del
ano 1990.

Al igual que el aparlado dos.
4) Excedentes.
Està en fase de estudio la solución a

adoptar.

i A QUÈ CATEGORIA LE ES DE
APLTCACIÓN?

La Generalitat Valenciana no se ha
pronunciado, al raenos públicamente,
sobre què calegorías seran inctuidas y
que clasificación lendràn (Laboral-Fun-
cionario) en la revisión de los catalogos
que està realizando.

Parece lógico que el proceso de fun-
cionarización se apl ique a todas las
categorfas que estén clasificadas como
laborales y tengan un "cuerpo" homo-
logo en el àmbilo de la Ley de la Fun-
ción Pública. Però no sabemos con
segutïdad si la lògica se impondrà.


