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Dona
L'STEPV en col·laboració amb l'Ins-

titut de la Dona ha publicat un estudi
sobre la situació de les dones en els
centres educatius, la seua distribució i
funcions que hi realitzen. Els resultats
evidencien que ens queda rnolt de tre-
ball a fer per superar els estereotipus
que, també en el treball educatiu, es
donen.

Persones interessades en el tema,
posseu-vos en contacte amb el sindicat.

QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

L'estiu s'ha acomiadat amb la mort del nostre company Melchor Botella, membre del Secretariat Nacional de
PSTEPV i de la Comissió Tècnica del Secretariat Confederal dels STEs. Els darrers tres cursos Melchor havia estat a

Madrid dedicat íntegrament a coordinar els treballs de la nostra Confederació. La seua mort a La Paz (Bolívia) el
passat 29 d'Agost, ha marcat, profundament, aquest començament de curs.

El seu record, la seua il·lusió inesgotable, ens anima a treballar amb més empenta que mai,

Enguany el curs estarà marcat per dos grans fets: l'exigència d'una negociació global del procés de reconversió derivat de
l'aplicació de la LOGSE i la convocatòria d'eleccions sindicals que tindran Hoc el pròxim 1 de desembre (en tot
l'Ensenyament Públic, inclosa la Universitat), del 15 de Novembre al 31 de Maig (Ensenyament Privat), Í als mesos de febrer
a abril del 95 en el Personal laboral i Personal Funcionari de la Generalitat.

A L'ENSENYAMENT, DECIDEIXES TU

Ja fa 18 anys que els STEs mantenim una alternativa sindical que es defineix, fonamentalment, per aquest lema. Un lema que
vol que els treballadors i les treballadores de l'ensenyament, docents i no docents, siguen protagonistes de les seues pròpies
decisions.
Tenim per davant un bon moment per reflexionar col.lectivamenl sobre els darrers anys de l'ensenyament i sobre allò que
volem canviar o consolidar en els que venen per davant.
Els canvis legislatius recentment pactats entre el govern espanyol i alguns sindicats i partits polítics tornen a endurir les
condicions per a obtenir representat) vi tat a qui no tenim més que els vots dels treballadors i treballadores.
El nostre és un model que té futur, com ho demostra el creiximenl en afiliació i la incorporació de nous sectors. Un model
cada vegada més necessari per a molls treballadors i treballadores desensisats de pràctiques sindicals restringides a la decisió
de minories dirigents. Per això són importants les eleccions sindicals. No és una qüestió de sigles: es tracta de sostenir amb
els vots de totes Ics persones que treballem a l'ensenyament una forma d'organització social profundament democràtica i
autònoma i, per tant, capaç de generar unitat en l'acció que ens enforteix com a col·lectiu.

REFORMA I RECONVERSIÓ

La Reforma del Sistema Educatiu ha pres una direcció cada vegada més preocupant per a amplis sectors del professorat,
sobretot per al més esperançat en que la Reforma fóra la gran ocasió per a transformar en profunditat l'escola Í la seua pròpia
imatge davant la societat. Cal una garantia de finançament per a possibilitar els canvis, per a passar del paper a la realitat.
Des dels STEs hem denunciat que s'està produint una vertadera reconversió del sistema sense una negociació que aborde
cadascuna de les intervencions, però des d'una perspectiva global. Ens preocupa especialment el cost que aquesta
reconversió linga en qualitat i quantitat de llocs de treball.
Sens dubte el nou curs tindrà més novetats sobre les quals caldrà seguir treballant. Per això, per a possibilitar aquest treball
cal tornar a guanyar les eleccions sindicals. Però això no serà possible sense la teua aportació. Durant els passats quatre anys
hem sol·licitat moltes vegades la teua participació. Ara ho tornem a fer.
Fem, entre tots i totes, un esforç. Decideixes tu.

Decàleg
any de la
interculturalitat

1. Cada persona constitueix una
confluència integradora de
diferents cultures.

2. Cada cultura influeix i, a la
vegada, està influïda per les
altres.

3. Tota societat és un producte
multicultural. L'escola ho és
també?

4. Els xiquets i les xiquetas no
trien els seus amics per raons
d'extracció ètnica o cultural.
Evitem provocar que ho facen.

5. La diversitat ens enriqueix.
Assumim-la en el nostre
treball diari.

6. Del que es diu al que es fa...
Fem-ho coincidir.

7. Coneixement crític i respecte a
les diferències per tal de
superar prejudicis. Fomentem-
ho a les nostres aules.

8. Valorem més bé aquell que
prové d'una cultura o lloc
llunyans que aquell que tenim
per veïnat o més pròxim. Per
què?

9. Revisem críticament els
nostres materials de classe

(llibres, cançons, contes...).

10. L'absència de mitjans no és
excusa per a la passivitat.
Passa't a l'educació
intercultural!
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Profesorado interina y opositor

La historia
interminable
A veces, después de poner todos los medios a nuestro alcance y de pro-

gramar hasta el ultimo detalle, los efectos de nuestro esfuerzo resultan
decepcionantes. Dífícilmente, cuando las cosas se hacen mal desde el princi-
pio, el resultado puede ser salis factorio.

La historia arranca de muy atràs para el profesorado interino y opositor.
Se aprobó la LOGSE y, con ella, se abría la expectativa de un aumento de
puestos de trabajo, En ese contexto se produjo la negociación sobre el
modelo transitorio de acceso que permitiera a un numeroso grupo de interi-
nos e interinas, que habían acumulació servicios para la Administración edu-
cativa durante los últimos afios, acceder definilivamente a la función pública
docente.

Conviene recordar que no todas las organizaciones sindicales mantuvi-
mos los mismos criterios. Para el STEPV cl punto de partida estaba claro:
en primer lugar, la LOGSE debía suponer un incremento neto de puestos de
trabajo, y en segundo lugar, que aquellos trabajadores y trabajadonis que se
habían ganado la estabilidad después de aiïos de servicios se debían "rifar"
su derecho a un trabajo estable.

La Administración, ANPE y CC OO llegaron a un acuerdo que "viciaba"
de origen el sistema; se trataba de establecer un método que primaba al pro-
fesorado interino, però dentro del sistema universal. Las consecuencias no
se hicieron esperar, las academias anunciaron un gran número de plazas a
cubrir, però no dieron toda la información. El STEPV llamó al conjunto de
opositores/as, interinos o no, para explicar la situación, però fue imposible
contrarrestar el esfuerzo informativo de quienes vendieron el acuerdo como
la mejor solución posible.

Se celebro la primera convocatòria de concurso-oposición de acuerdo con
las transitorias de la LOGSE; un sector se sintió engaiïado y abrió una bata-
lla jurídica y social. Los efectos los conocemos: una judicialización del pro-
ceso que llega hasta hoy, merced al empecinamiento del TSJCV en sostener
argumentos largamenle rebaüdos por el Tribunal Supremo y por ei Constitu-
cional, la inseguridad de miles de trabajadores y trabajadoras, la duda acerca
de la validez de los acuerdos sindicales y la fragmentación del colectivo de
ensenantes en un momento importante para el futuro de la Escuela Pública.

Ahora podemos hacer balance: los opositores del 91 no han accedido a la
función Pública, ni en el 92 hubo convocatòria ni en el 93 se celebraren
oposiciones y en el 94 se han celebrado dos convocatorias de Primària y una
de Secundaria, todas ellas en fechas no coincidentes con las convocatorias
del resto del Estado, con lo que los efectos no pueden ser mas demoledores:

-En Primària muchos interinos e interinas han quedado sin acceder a la
Función Pública y sin la cobertura de un acuerdo de estabilidad. El número
de plazas convocado finalmenle ha sido muy inferior a las expectativas. Los
firmantes del acuerdo tienen alguna responsabilidacl sobre ello.

-En Secundaria queda una convocatòria, però ya se ha comprobado que
hay colectivos de profesorado interino que, lejos de acceder al funcionaria-
do, han sido dcspedidos después de varios aiïos de servicios.

-La celebración de las oposiciones en fechas diferencíadas ha propiciado
que muchas plazas hayan sido ocupadas por profesorado de fuera, con el
consiguiente perjuício para opositores, interinos y parados del País Valen-
cià.

-Si los opositores del 91 no son nombrados funcionarios con antigüedad
desde el 92, ademàs de ser vulnerados una vez mas sus derechos mas ele-
mentales, sus plazas, en el concurso de traslados, seran ocupadas por otros
funcionarios que estan ahora en el resto del Eslado, con las repercusiones
que ello comporta para el profesorado interino.

La situación es grave. El STEPV no abandonarà" una lucha colectiva que
consideramos trascendental. No es casualidad que solo en el País Valencià y
en Canarias las listas de interinidad se respeten y no dependan de la oposi-
ción de cada ano.

En consecuencia, defenderemos:
-El nombramiento inmediato como funcionarios de carrera de los oposito-

res del 91 seleccionados de acuerdo con el baremo establecido en la convo-
catòria, con efectos de septiembre y octubre del 92.

-Si no fuese así, deberia introducirse alguna medida que, de hecho, priori-
zara a los provïsionales del País Valencià en el próximo concurso de trasla-
dos.

-La estabilidad del profesorado interino y su derecho a acceder a la Fun-
ción Pública en función de su trabajo.

-El respeto a las listas de interinidad que hay y aquellas que puedan gene-
rarse.

-El aumento de las plantillas que ha de suponer la apücacíón correcta de
la LOGSE, como verdadera solución para mitigar el paro en el sector.

Para todo ello necesitamos un movimiento fuerte que trabaje colectiva-
mente, Desde el STEPV os llamamos a todos y a todas a participar en las
asambleas y a decidir las medidas a tomar para defender unos puestos de
trabajo que estan en peligro.

Apuntes sobre la Escuela Rural
Es fàcil encontrar en cualquier escrito o ley derivada de la

LOGSE alguna referència al terna que nos ocupa; desde la
misma LOGSE, pasando por las famosas "77 medidas", has-
ta el estudio de microplanificación presentado por Conselle-
ria durante el pasado curso.

Desde todas las administraciones, educaüvas o no, nos
bombardean con toda una lista de "buenas intenciones"
sobre todo aquello que se refiere al mundo rural, buenas
intenciones positivas, sin duda, però que a la hora de ia ver-
dad, por "falta de presupuesto", por "hay asuntos mas priori-
tarios'Vpor "hay quS definir antes...", se quedan en eso, en
buenas intenciones, que esperemos que algun dia lleguen a
cuajar en una competí sac i ó n real de las desigualdades de
igual a igual entre todos y todas.

Muchas cosas han cambiado en nuestras escuelas y en
nuestra sociedad, però no por tòpica continua síendo menos
cierta la afirmación de que un pueblo sin escuela esta conde-
nado en un plazo mas o menos largo a desaparecer como
pueblo.

En la actualidad, los cambios constantes de la red de
carreteras y los inedios de transporte llacen plantearse como
primer tema què se entiende por Escuela Rural. No parece
muy vàlida actualmentc la definición que hace Conselleria
cuando clasifica como rurales los "cenlros que cumplan los
siguientes requisitos: Ser centros incompletes de 7 o menos
mudades y estar ubicades a mas de 3 kitómetros de un
núcleo urbana dondc exista un centro completo ".

Seria necesario, dentro de la globalidad como estratègia
trentè a la Reconversión que, ahora mas que nunca, sostie-
nen el STEPV y la Confederació"n de STBs, plantearse el
mundo rural como un todo del cual la escuela forma partc
como una mas de sus problemàlicas.

Muchos de vosotros lendréis noticia de la constilución, en
distintos lugares del Estado, de "PLATAFORMAS DEL
MUNDO RURAL", por organizaciones de diverso tipo que
empiezan a trabajar para mejorar las condiciones generales
de vida en estàs zonas. La Confederación de STEs participa
en ellas, y aquí, en el País Valencià, se encuentra en vías üe
constitución con la participación de! STEPV.

No es únicamente con medios humanos y maleriales para
las escuelas como se compensaran las desigualdades del
mundo rural, però no podemos olvidar, recordando la frase
tòpica mencionada antes, la importància que una escuela de
calidad tiene en este ambito.'

AVANZAR HACIA UNA ESCUELA IGUALITÀRIA
Centràndonos en la problemàtica de la escuela de estàs

zonas, las "buenas intenciones" de las que hablííbamos son,
en muchos casos y para rnuchas cosas, eso mismo, sin mas;
como el hecho de que una de las compensaciones de las
desigualdades que ofrece Conselleria para estos centros, los
proyectos de acción educativa preferente (PAEPs), se
encuentra ano tras ano con la misma canlidad de recursos
humanos y económicos que se destinaran en la primera con-
vocatòria, mientras que el número de centros que soücitan
estos proyectos aumentan cada ano,

Otra "compensación" que se aportaba desde la Adminis-
tració'n era olorgar al profesorado de escuefas de menos de 7
unidades una puntuación adicional en el concurso de trasla-
dos (centros de difícil desempeno); ahora, con el nuevo
baremo, que mantiene,, dicha puntuación, se "premian" las
funciones de dirección y la coordinación de cicló, por lo que
cabria preguntarse como contemplaran estàs funciones
cuando se trate de centros de pocas unidades.

Como muestra, recordemos algunas de las úttimas refe-
rencias a la Escuela Rural en documentos presentades desde
Conselleria.
En el documento "APLICACIÓN DE LA LOGSE -
modelo de microplanificación":

"Tipos de localidades:
En el caso de la Secundaria, en JOS localidades se impar-

tiría solameníe el primer cicló de Secundaria, que afectaria
a 6.752 alumnos. Los criterios adoptados implican que solo
13 localidades, actualmente con una línea completa de
EGB, pierden los dos últimos cursos (converíidos en Ir,

cicló de Secundaria Obligatòria) que tendràn que cursar en
otra localidad. En todas estàs localidades serà posible
ampliar la oferta de Secundaria, dependiendo de los resulta-
dos detallados de la secunda fase de este anàlisis y de la uti-
Üzación defórmulas o acuerdos puntuales. "
"iíonas Rurales:

En estàs àreas el objeiivo ha sido el de rninimizar el trans-
porte de alumnos en edades tempranas, però limitando a un
mínimo de alumnos el tamano de las unidades y la prestación
del Servicio educativo. Con este objetivo se han fijado los
siguientes criterios" (ver cuadro adjunto, parte izquierda).

En el documento "Criterios generales para la modifi-
cación de la composición por unidades y plantilla docen-
te" (arreglo escolar):

"En los Colegíos Públicos de Ed. Infantil/Preescolar y
Ed. Prímaria/EGB, íncompletos, para determinar el número
de unidades que' deben configurar el centro se fendran en
cuenta los siguientes iníervalos (mirad las columnas de la
derecha del cuadro).

Podrà no procederse a la supresióft en aquellas localida-
des que solo cueníen con un centro de menos de 9 unidades
de Ed. Prímaria/EGB, cuando la Administración Educativa
autorice la apÜcación de un plau sobre dedicación horària..."

"Buenas intenciones": comparad la parte derecha e
izquierda del cuaüro y sacad algunas conclusiones (ratios
posiíivas en algunos casos y en otros no tanto, dïferencias
entre ambos documentos).

En Octubre del curso pasado se realízaron las // Jornadas
de Escuelas Rurales de la Comunidad Valenciana. Las
conclusiones obtenídas sobre el t'uturo de la Escuela Rural
han de permílir continuar el debaté sobre el tema avanzando
desde ellas, discutiéndolas o creando nuevas ideas para
avanzar en ta compensación de las desigualdades.

Este curso, esperemos, serà" imporlantísimo para el futu-
ro de estàs escuelas, pues se a n u n c i a el PLAN DE
ACTUACIONES CRAs. El calendario de reuniones'con
la comisión formada al efecto parece interesante però, ^se
harà con la misma "puntualidad en las fechas" que el
calendario de negociación de la Mesa Sectorial de Educa-
ción dei curso pasado? Después del trabajo de esta comi-
sión formada por Administración y personas que trabajan
en la Escuela Rural, tendra que pasar por la Mesa Secto-
rial de Educación. La importància de los CRAs en la red
educativa es grande; por eso, tiene que ser toda la comuni-
dad educativa la que tenga la oportunidad de pronunciarse
sobre el tema.

Es urgente crear un ambiente de opinión y unas alternati-
vas vàlidas para potenciar realmente el mundo rural. Es
labor de todos y todas y una apuesta de futuro.

ALUMNOS

De 7 a 1 2

De 6 a 1 5
De ó a 1 8

De ó a 1 5
De 1 9 a 30

De ó a 15
De 31 a 60

De 1 ó a 30
De 31 a 60

De 31 a 75
De 61 a 150

Menos de 20

De 21 a 60

De 61 a 120

EDADES

De 3 a 1 1

D e 3 a 5
De 6 a 1 1

D e 3 a 5
De 6 a 1 1

D e 3 a 5
De 6 a 1 1

D e 3 a 5
De ó a 1 1

De 3 a 5
De ó a 1 1

De 1 2 a 1 3

De 1 2 a 1 3

De 1 2 a 1 3

UNIDADES

1

1
1

1
2

1
3

2
3

3
D e 4 a ó

0

2

4

TIPOS

Inf./Prim.

Infantil
Primària

Infantil
Primària

Infantil
Primària

Infantil
Primària

Infantil
Primària

SOI

SOI (a)

SOI (b)

N.B TOTAL DE ALUMNOS

MÍNIMO

5

15 (±3)

37 (±3)

59 (±5)

80 (±5)

1 1 1 (±5)

131 (±5)

MÀXIMO

14 (±2)

36 (±3}

58 (±3)

85 (±5)

1 1 0 (±5)

1 30{±5)

1 50(±5)

UNIDADES

1

2

3

4

5

ó

7
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Resolución del Pleno Confedera! de STEs

Acuerdo sobre las condiciones de trabajo en la
Función Pública 1995-1997: un mal acuerdo

En el BOE del 20/9/94 aparecc
publicado un ACUERDO entre ía
AdminislracLón y los sindicalos
CC OO, UGT, CS1F y C1G, sobre las
condiciones de trabajo en la Función
Pública para el periodo 1995-1997.

La presentación pública del mismo
se hizo como si se tratara solo de un
acuerdo para la subida retributiva de
los trabajadores y irabajadoras del
àrea pública, cuando en realidad se
trata de un ACUERDO para disenar
un NUEVO MODELO DE FUNCIÓN
PÚBLICA.

Nuevo modelo que se firma a espal-
das de los trabajadores y trabajadoras,
sin información prèvia y sin consultas a
las asambleas. La modernización y
rcorganización de la Función Pública,
dolàndola de mayor eficàcia, es la jus-
tificación del Acuerdo.

El Acuerdo abre un proceso de nego-
ciación sobre retribuciones, empleo
publico, carrera administrativa, forma-
ción, acción social, salud laboral y pro-
tección social.

No cabé la menor duda de que
CC OO y UGT han venido desarrollan-
do un modelo de relaciones con el
Estado, o con los mecanismos de poder
existentes, tendente a una fusión cre-
ciente, a través de subvenciones direc-
tas o indirectas, de representación insti-
tucional, lo que genera mayor depen-
dència institucional.

Aunque ha habido crisis en las rela-
ciones entre el mundo sindical y el

Gobierno, que se han saldado con sen-
das HUELGAS GENERALES, la con-
certación social, los paclos y los acuer-
dos en estàs últimas décadas se han
dado en unas condiciones de subordi-
nación de CC OO y UGT a las líneas
generales de la política econòmica del
Gobierno. A cambio de dinero publico
que va a incrementar las arcas econó-
micas de esos sindicatos, se enarbola la
supuesta paz social y se orillan los gra-
ves problemas sociales. El Acuerdo
alcanzado sobre la Formación Profesio-
nal Ocupacional, que supone una inver-
sión de 800.000 millones en el periodo
92-96, conlleva un sustancial reparlo
de fondos públicos, a través de los cua-
les estos sindicatos obtienen otra fuente
de financiación, ademas de ser un
medio de incidència entre los trabaja-
dores y trabajadoras.

EI Gobierno recupera, con este
ACUERDO, la iniciativa política, de la
que estaba tan necesitado después de
todos los reveses sufridos en el ultimo
periodo, y que culminaron en el desca-
labro electoral de Junio. Por otra parte,
los sindicatos fírmanles, en plena cam-
pana electoral, van a "vender" el
Acuerdo como un logro sindical.

CON ESTE ACUERDO
VOLVEMOS A PERDER DINERO

Duranlc el período 95-97 la subida
salarial serà" solo la del 1PC previsto.
Serà del 3,5% en 1995. Y se establece

que en los anos 96 y 97 cl incremento
estarà condicionado por otros facto-
res: capacidad financi e r a de los
PGE, valoración del alimento de la
productividad en la Función Pública,
dèficit en las Administraciones
Públicas, etc.

Los íïrmantes renunciaren a la rei-
víndicación històrica del reconocimien-
to de una clàusula de revisión salarial y
la sustituyeron por un "fondo para el
manlenimiento del poder adquisitivo".
Así mismo, renunciaron a defender el
pago de la deuda que e! Gobierno nos
tiene pendiente por la congelación sala-
rial sufrida duranle los últimos anos.

En definitiva, de lo que se trata aquí
es que los Sindicatos estampen la firma
a la anunciada subida que el Gobierno
tenia intención de realizar y tener ade-
màs, la desfachatez de presentarlo
como el resultado de las movilizacio-
ne's pasadas.

SE RESPALDA LA
RECONVERSIÓN DE
PLANTILLAS Y ACEPTAN LA
MOVILIDAD FUNCIONAL Y
GEOGRÀFICA

Se recoge explícitamente en el
Acuerdo que se va a perder empleo:
"...la Oferta de Empleo Publico serà
globalmente inferior a la tasa de
reposición de efectivos...".

Los Planes de Empleo trataràn de las
medidas de movilidad que se precisen;

esta Se restringirà al àrhbilo provincial,
salvo en los casos en que voluntaria-
menle se acepte demande otra movili-
dad mas amplia.

Aunque se habla de convertir plazas
temporales en fijas, se dice expresa-
mentc que los funcionaries intcrinos
dcjaràn de prestar scrvicios al ser
sustituidos por personal fijo o de
nuevo ingreso, no garantizando su
estabilidad.

SE DEFIENDE LA
JERARQUIZACIÓN Y
COMPETITIVIDAD ENTRE LOS
EMPLEADOS Y EMPLEADAS
PÚBLICOS

El objetivo prioritario es disenar
una Función Pública con sislemas de
carrera profesional que potencien la
promoción vertical, para satisfacer
expectativas e intereses. Las retribu-
ciones se ordenaran de acuerdo con
el criterio de reforzamiento del grado
personal.

Los sindicatos íïrmantes coinciden
en la conveniència de estructurar un
sector de personal directivo y una
carrera directiva dentro de la Fun-
ción Pública, para aumentar el grado
de profesionalización del àrea direc-
tiva de la Administración.

CONTRAPARTIDAS A LOS
SINDICATOS FTRMANTES

* Modificación del sistema de repre-
sentación de los funcionarios/as

públicos.
* Modif icac ión del sistema de

negociación de las condiciones
de trabajo.

*..Definición del marco de relaciones
sindicales para el periodo 95-97.

* Diseno de una política de forma-
cïón de los funcionarios/as públi-
cos con participacíón de los Sindi-
catos firmantes.

* Concentración de las negocia-
ciones en Mesas Centrales, en
detrimento de las Mesas Secto-
ri ales, alejadas del control
democràtico y de la participa-
ción activa.

REIVINDICACIONES ANTE EL
ACUERDO

* Recuperación del poder adquisitivo
perdido en los últimos anos

* Clàusula de revisióh salarial ante
las desviaciones del IPC.

* Negociación de las condiciones de
trabajo en Mesas Secloriales y que
las Mesas Centrales asuman los
acuerdos.

* Estabilidad hasta el acceso de
todos los trabajadores/as que han
venido prestando servicios a la
Administración.

* No a la congelación de la Oferta de
Empleo Publico.

23 octubre 1994.

Pleno Confedera! de STEs

Balance de la negociación con el MEC durante el curso
93/94: sigue la reconversión sin negociación global

Para la Confederación de STEs las
negociaciones con el MEC durante el
curso 93/94 han mantenido la tònica de
los dos cursos anteriores: demostración
de la escasez presupuestaria y de la fal-
la de rumbo de la política del MEC en
el desarrollo de la LOGSE, olvidando
sus aspectos mas positives y progresis-
tas; imposïción de una dinàmica de
parcialización de la negociación, acep-
tada en la pràctica por algunos sindica-
tos, sin afrontar los problemas de fondo
que preocupan al profesorado; y conti-
nuades intentos de la Confederación de
STEs por conseguir una Negociación
global, y en condiciones de mayor
seriedad, de todo cl proceso de Recon-
versión que esta suponíendo ya la aplij

cación de la LOGSE, con claras reper-
cusiones directas para todo el personal
doccnte y no docente, tanto de la ense-
nanza pública como de la concertada.

El trabajo sindical directo que la
Confederación de STEs ha llevado a
cabo a lo largo del curso con el profe-
sorado de Infantil, Primària y Secunda-
ria, para explicar nuestras alternativas
concretas ante la Reconversión y asu-
mir la necesidad de una negociación
global, creemos que ha sído compren-
dido, aunque no se han generado las
condiciones suficientes para llegar a
una respuesta movilizadora que hiciera
posible recuperar la iniciativa sindical
ante el MEC. Somos conscientes de
que esta generalizada situación de
escepticisme y apatia entre los y las
ensenantes es el mayor impedimento
no solo para àvanzar en nuestras reivin-

dicaciones socíolaborales, sinó también
para evitar los retrocesos en conquislas
sindicales que han costado mucho
esfuerzo colectivo, también en la ense-
nanza.

Sin recuperar esa iniciativa sindical
y la capacidad autònoma de Jos trabaja-
dores y trabajadoras de la enseiïanza
para dar respuestas responsables, difícil
serà conseguir que los procesos de
negociación den los frutos que quere-
mos, por mucha capacidad que tengan
los representantes sindicales en las
Mesas. De poco sirve que para los

' STEs el balance de la negociación con
el MEC este curso es insatisfactorio en
sus logros, respecto a la gravedad de la
situación educativa. No se trata de
lamentarnos, sinó de analizar todas las
causas e intentar buscar remedios sobre
la base de la autocrítica, no solo nues-
tra, sinó de iodos los sindicatos y del
conjunto del colectivo. Es significativa
a este respecto, la facílidad que'tienen
algunos sindicatos para olvidar los
compromisos unitàries y someterse a
las dinàmicas del MEC. Así ocurrió
por ejemplo, con la PLATAFORMA
REIVINDICATIVA UNITÀRIA a la
que llegamos siete organizaciones sin-
dicales después de mas de dos meses
de acercamiento de posturas y de asu-
mir todos, por lo menos de palabra, que
hacía falta una base firme para forzar al
MEC a un cambio de dinàmica nego-
ciadora.

La Confederación de STEs ha pre-
sentado y defendido en las Mesas de
Negociación propuestas coherentes

sobre todos los temas que preocupan al
profesorado, ïnteníando cambiar las
posiciones de! Ministerio y contrarres-
tar tanto 'las posturas sindicales excesi-
vamente posibilistas que se acercaban a
las de la Administración como todas
aquellàs que implican una mayor divi-
sión, corporativisme o discriminación
entre el conjunto de los y las docenles.
Hemos luchado siempre por mejorar
los resultados de cualquier negocia-
ción, aunque se nos impusiera siempre
la parcialización de los temas e incluso
cuando éramos conscientes de las
intenciones de olras organizaciones de
forzar acuerdos con el MEC de forma
precipitada y sin un proceso adecuado
de consulta con el profesorado.

No creemos que la actitud de todas
las administraciones educatjvas sea
casual, sinó que responde a causas
políticas mayores. Es evidente que no
solo se ha perdido la esencía del pro-
yecto de la política educativa del PSOE
en lo que significaba de dignificación
de la ensenanza pública y de puesta en
marcha de un proceso profundo de
Reforma Educativa que contribuyera a
compensar las desigualdades sociales,
sinó también los principies mas progre-
sistas que se recogieron en el Libro
Blanco del 88 y en la LOGSE. Se han
defraudado muchas expectativas y se
han desperdiciado muchos esfuerzos de
un numeroso sector del profesorado.
Parecen olvidados los compromisos
adquiridos con la sociedad y muy en
especial con los sectores educatives
que hemos luchado muchos anos por

una ESCUELA PUBLICA DE CALI-
DAD. No podemos aceptar que se
qniera justificar esta situación por la
crisis econòmica, porque en el fondo se
demuestra que la educación ha dejado
de ser una prioridad política para el
Gobierno y el partido que lo sustenta, y
ésa es su mayor responsabilídad y el
gran peligro contra el que debemos
reaccionar. Por tanto, no es solo un
problema de financiación de la Refor-
ma, sinó también de voluntad política
negociadora, de demostrar con hechos,
y no solo con gestos o palabras, que se
quiere poner en marcha medidas que
realmente favorezcan una ensenanza de
calidad; que se quiere impulsar un
cambio educalivo progresísta, y no
dejar el camino libre para que se
extiendan los planteamientos conserva-
dores y reaccionarios que històrica-
mente han existido también en la ense-
nanza y parecen estar ganando posicio-
nes. Si los objetivos y la pràctica cotï-
diana demostraran con claridad estàs
intenciones, estamos seguros de que no
faltaria el compromiso de las organiza-
ciones y sectores educatives que traba-
jamos no solo por mejoras laborales,
sinó también por un proyecto educativo
transformador.

Por estàs razones, a lo largo de todo
el curso, desde la Confederación de
STEs hemos intentado reforzar las-
PLATAFORMAS DE ORGANIZA-
CIONES EDUCATIVAS Y SOCIA-
LES POR LA CALIDAD DE LA
ENSENANZA Y LA ESCUELA
PÚBLICA. Hemos apoyado la ILP

por una Ley de Financiación, a pesar
de los conocidos afanes de prolago-
nismo y electoralismo de CC OO;
hemos cedido en planteamientos pro-
pios, para favorecer que la CEAPA y
otras organizaciones se incorporaran a
la Plataforma const i tu ïda en abril .
Però, a pesar de ello,.CEAPA no qui-
so integrarse, sobre la base de que no
aceptàbamos en la totalidad sus plan-
teamientos.

Por eso, nos sorprende que a final
de curso nos emplace a los sindicalos
a un pacto por la calidad de la ense-
nanza.

Por encima de protagonismos, cons-
cientes de las dificultades para àvanzar
en el proyecto de Escuela Pública y en
las allernativas sociolaborales concre-
tas que sean coherentes con ese proyec-
to, la Confederación de STEs seguirà
propiciando todos los marços unitarios
posibles y defendiendo un modelo sin-
dical que otorga todo el protagonismo a
los trabajadores y trabajadoras de la
ensenanza, a pesar de las muchas difi-
cultades a superar.

Esperantos seguir contando con el
respaldo y la participación comprome-
tida de muchos miles de ensenantes
que siempre hemos creído en la necesi-
dad y utilidad de este sindicalisme pro-
pio de la ensenanza.

Madrid, 29 de junio de 1994.

Melchor Botella Martínez
Del Secretariado Confederat

de STEs y miembro de la Mesa
de Negociación con el MEC
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Aplicació de la LOGSE

L'adscripció i el professorat
La discussió al voltant d'aquest tema és infi-

nitament difícil si no partim de la realitat en què
actualment es troba el nostre sistema educatiu, i de
la RECONVERSIÓ que suposarà l'aplicació de la
LOGSE; també hem de plantejar la situació i les
conseqüències que se'n deriven des d'una òptica
globalitzadora, deixant una mica de costat les
situacions personals, en benefici d'una visió més
general de cara al plantejament de propostes i dub-
tes que s'hi puguen produir.

Segons Conselleria, les actuals unitats esco-
lars ultrapassen les que seran necessàries quan
s'aplique la Reforma (C.E.V., discurs del Conse-
ller, desembre 1993); açò, junt a les especialitats
que implica l'aplicació de la LOGSE, ens pot dur
a pensar que el catàleg de llocs de treball que
actualment tenim en EGB es reduirà (ja que no tot
el professorat excedent tindrà, bé per motiu
d'habilitació, bé per manca de vacants, cabuda en
el ler Cicle de Secundària Obligatòria o en les
planti l les que es determinen en Ed. Infantil i
Primària).

Dit açò, el que cal aconseguir és que el pro-
fessorat no siga desplaçat forçosament del seu
centre. Per garantir una major qualitat de l'En-
senyament, i també per evitar aquest desplaçament
forçós, una de les tasques més importants a fer,
entre moltes d'altres, és aconseguir un nombre
suficient de llocs de treball en allò que fa referèn-
cia a les plantilles dels futurs centres d'Ed. Infantil
Í Primària i Secundària.

Pensant que aquestes notes puguen ser un
punt de partida del debat, us presentem un resum
de les propostes anticipades, definitives o provi-
sionals que actualment configuren el panorama
estatal sobre el tema que ens ocupa. Tenim infor-
mació sobre l'anticipació realitzada en 15 zones
del territori MEC, segons l'ordre de 22 de juny de
1993, on cada zona constava d 'un centre de
Secundària i un grup de centres de Primària ads-
crits a aquest. Aquest document ja ha sofert varia-
cions que veure actualitzades en els quadres
següents, segons un document del mes de maig de
1994. També s'ha negociat en Andalusia i hem
introduït la proposta de Canàries. Per úlüm, dispo-
sem del document definitiu sobre com es farà el
procés en Navarra, document signat per alguns
sindicats i l'Administració (l'STEE-EILAS no
l'ha signat, i a més, ha presentat recurs en contra).
La proposta provisional de Catalunya ha estat reti-
rada. De moment és tot; estem a l'aguait que Con-
selleria ens convoque per parlar del tema i ens
faça una proposta que volem negociar.

El document que us presentem estableix tres
grups de qüestions:

a) En primer lloc, aquelles que en són comu-
nes; fases en què es pensa desenvolupar el procés
o processos, voluntarietats i obligatorietats de par-
ticipació del professorat i condicions de treball
per a qui passe al ler cicle de Secundària Obli-
gatòria.

b) Tot allò que fa referència al professorat
que participa en l'adscripció a 12-14.

c) El mateix per a qui ho fa a Primària.

FASES

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

lg. A vacants de 1 r cicle d'ESO de l'Institut.
29. A vacants Primària en i als Centres afectats.

1 B.- A vacants de 1 r cicle d'ESO.
25.- Readscripció als centres d'E.Iníantil-Primària.
Procés únic. El professorat afectat ocupa provisionalment un destí, en espera que es cree administrativament e lloc de treball del qual és definitiu.

1 .- A vacants d'ESO en el DR, o de Primària en el seu centre.
2.- A vacants d'ESO i/o Primària en Zona.
3.- ídem en Comunitat Autònoma.

1 1- A llocs de treball de 1 er cicle d'ESO.
23.- A llocs de Primària en el centre de destinació.
3a.- A llocs de Primària Í d'ESO d'alfres centres.

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

CONDICIONS LABORALS 1 ECONÒMIQUES

L'odre no fa cap referèmcia.

- L'horari lectiu del professorat en el primer cicle d'ESO serà l'establert per al
de Secundària.

- Es proposarà que els mestres que passen al primer cicle d'ESO cobren un
complement específic de 061.724 ptes. en 1994 i de 802.998 en 1995
(anual en pessetes de 1993).

No en parla.

El professorat que passe al primer cicle d' ESO tindrà un complement de destí
nivell 24 i un complement específic del lloc que ocupe en el nivell d'ensenya-
ment Secundari. També tindrà la regulació horària corresponent a eixe nivell.

VOLUNTARIETAT 1 SITUACIÓ DEL PROFESSORAT

Participació voluntària. Si no hi ha vacant de les sol·licitades o no es
participa, es roman en situació suprimida.

Voluntària de tot el claustre a 1 r cicle d'ESO.
No es suprimirà cap dotació escolar fins l'any 2000 e! professorat que
no linga càrrega lectiva al seu centre, conjunturalment serà desplaçal
dins del seu districte (sempre que haja participat en el procés, dema-
nant tots els llocs de treball de! districte per als que té habilitació).

Obligatòria per a tot el professorat. Excepcions: Ed. Especial, Ed.
Infantil Í Centres incomplets.

Voluntària a ESO. Si no s'obté destí a ESO, s'ha de participar a
Primària. Si finalitzat el procés no s'obté destí, es passa a la situació de
supressió.

PARTICIPANTS A PRIMÀRIA PARTICIPANTS A 1R CICLE D'ESO

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

El prof. definitiu si ha estat objecte de supressió. Supressions d'anys enrere
que no hagen obtés destí

S'adscríu d'ofici: Pre-escolar, OM, Filologia-Anglés, Filologia-Francés, Músi-
ca, E. Física, Filologia-Navarra, Ed. Especial. La resta polparticipar-hí.

Tot ei professorat està obligat a participar en el procés. Però voluntàriament a
Primària.

S'adscriu d'ofici: Pre-escolar, E. Física, Música Í Filologia-ldioma. Quan el
nombre de mestres siga inferior o igual al de vacants de 'l'especialitat a la
qual s'està adscrit, mantindrà la mateixa adscripció.
Qui no haia pogut adscriure's podrà optar, bé per adscriure's a lloc vacant, si
existeix d'E. Infantil, Música o E. Física (amb l'obligació d'obtindré l'especiali-
tat), bé per participar en la 39 Fase.

El professorat definitiu, independentment d'estar o no en situació de
supressió. Supressions d'anys anteriors que no han obtés destí.

Tot el professorat.

La participació en el procés es obligatòria, però voluntària a E.S.O.

Tot el professorat excepte l'adscrit a Pre-escolar o Ed. Infantil.

-

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

PRIMÀRIA. ÀMBIT TERRITORIAL I/O

TEMPORAL DEL PROCÉS

Un Institut i els centres de Primària que té adscrits. Cada curs només les zones
on s 'anticipo.

1. Localitat. 2.DÍstricte (agrup.de localitats). 3. Zona (agrup. de districtes).
4.- Tota la Comunitat Forat

3.- Comunitat.

1 .- Zona reduïda centres de Primària i/o d'ESO pròxims entre si). 2.- Zones
ampliades per a 'adscripció (agrupació de zones reduïdes). 3.- Províncies.
4.- En una fase posterior a Ed. Inr. i Primària i a ESO a tota la Comunitat.

SECUNDÀRIA. ÀMBIT TERRITORIAL I/O

TEMPORAL DEL PROCÉS

Un Institut i els centres de Primària adscrits a aquest.
Cada curs únicament les zones on s'aplique anticipadament.

1.- Centre. 2.- Localitat. 3.- Districte (agrup. de localitats). 4.- Zona
(agrup.de districtes). 5.- Tota ía Comunitat Foral.

1.- Centre. 2.- Zona reduïda (centres de Primària i/o ESO pròxims
entre si). 3.- Zones ampliades per a l'adscripdó (agrupació de zones
reduïdes). 4.- Províncies. 5.- Comunitat Autònoma.

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

PRIMÀRIA. PRIORITATS

1.- El professorat procedent de Primària de centres on s'han produït
vacants.
2. Mestres de la mateixa localitat.
3.- El professoral de centres de distinta localitat dins de cada zona.
Per als tres grups, aplicaran el barem dels trasllats.

1 .- Readscripció al Centre:
a A vacants de generalistes, adscrits a MC, CS i FL.
b A vacants d'especialitat: Mal adscrits i no adscrits; després, adscrits a
liocsd'IM.
c Si resulten vacants en b): Adscrits a MC, CS i FL; després, rnal adscrits Í
no adscrits.
2.- Readscripció a altres centres: Pel barem.

El barem establert per antiguitat.

1 .- Adscripció al Centre: Segons allò previst al RD 895/89 (Que regula els
actuals Concursos Generals ae Trasllats del Cos de Mestres).
2.- Adscripció a altres centres: Pe! barem.

SECUNDÀRIA. PRIORITATS

1.- Professorat suprimit procedent de Primària de la localitat on està
l'!nstituí.
2.- Professorat suprimit procedent de Primària d'altres centres de la
zona d'influència de l'inshtui.
3. Mestres definitius de Primària, mateixa localitat.
4.- Mestres definiüus de Primària, dislinta localitat.
Dins de cada grup: primer, mestres que hagen superat oposició a

Secundària per Ta mateixa especialitat que demanen, després la resta
de mestres. Ordre dins del grup: barem del CG de Trasllats.

1 .- Professorat definitiu respecte del provisional.
2.- Prof. definitiu en cada Districte sobre la resta.
3.- Mestres adscrits a MC, CS i FL i els que hagen superar !' oposició a
Secundària en Matemàtiques, Biologia i Geologia, Geografia i Histò-
ria, i Llengua Espanyola i Literatura, tindran preferència en el seu Dis-
tricte a vacants ae la corresponent especialitat (extensible la preferència
a adscrits a FI i FF en les condicions que es determinen).

Tot el professorat s'ordena en funció de l'antiguitat segons el barem.

En funció de l'adscripció actual: Dret preferent sobre les zones reduïdes
o ampliades.

PRIMÀRIA. BAREMS

MEC

NAVARRA

CANÀRIES

ANDALUSIA

L'ordenació dins de cada grup preferent vindrà donada pel barem del CGT.

1 . Readscripció al centre: antiguitat com a definitiu al centre.
2. Readscripció a altres centres: barem del CGT.

1 .- Anys al centre. 2.- Anys a la zona. 3.- Anys al cos de mestres.

Sense quantificar, contemplarà els següents criteris:
-Temps de permanència als centres de desií. -Temps de servei. -NB d'escalafó.

SECUNDÀRIA. BAREMS

L'ordenació dins de cada grup vindrà donada pel barem del CGT.

- Experiència docent: anys de servei i anys d'experiència en l'especialitat (màxim 20 punls).
- Mèrits acadèmics: Titulacions, cursets i Habilitacions (màxim 10 punts).
- D'altres mèrits: Òrqans de govern (màx, 2 punts).

1 .- Anys al centre. 2.- Anys a la zona. 3.- Anys al Cos de Mestres.

Sense quantificar, contemplarà els següents criteris:
1 -Temps de permanència al centre de destí. 2 - Temps de permanència al centre de destí.
2-Temps de servei. • 3- N2 d'escalafó.
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Plantilles del professorat
d'Infantil i Primària

Des de la darrera Mesa Tècnica sobre plantilles del professoral d'Infantil i Primària, ja fa
més d'un any, la Conselleria d'Educació Í Ciència no ha lornal a obrir la negociació sobre
un dels punts més importants de la Reconversió del sistema educatiu: els llocs de ireball que
faran falta en les diverses etapes de l'ensenyament no universitari.

El curs passat es va enviar als centres d'Educació Infantil i Primària un caiteti on tres sin-
dicats (STEPV-CC 00-UGT) feien una proposta de debat d'allò que seria un centre en el
qual totes Ics necessitats educatives estarien convenientment cobertes, la quali tat dels cen-
tres seria l 'òptima i l'efecte amorliguador de la Reconversió seria mínim, per no dir que
pràcticament inexistent (reproduïm aquesta proposta).

Evidentment, com totes les propostes, són per a obrir debats, discussions i, amb posterio-
ritat, concloure amb posicionaments del professorat. Podríem dir que cadascuna de les
necessitats horàries plantejades pot entrar a lormar part del debat. A unes persones els sem-
blarà que, en tal o qual aspecte, hauria d'haver més o menys hores de dedicació, la discus-
sió haurà de servir per a que cadascú de nosaltres digam la nostra.

Sols hi ha un aspecte que, des del nostre punt de vista, requereix un consens absolut. En
la proposta observareu que a un nombre "x" d'unitats de Primària; li correspon el mateix
de llocs de treball de generalístes.

La raó que ens du s plantejar-ho així seria la següent: f ins ara, i des de 1990, que es feu la
primera adscripció del professoral a unes especialitats concretes en basc al catàleg que en
aquell moment es determinà, el professoral que tenia o va tenir en els anys posteriors una
habilitació "LOGSE" (Ed. Musical, Anglès o Ed. Física), a hores d'ara ja n'ha fet ús en un
percentatge molt elevat. Podem dir, per tant, que més del 95% del professoral actual que es
troba adscrit ai CIM, CS, MC, FF, FC i F V, no posseeix cap habilitació LOGSE que fera
possible la rccol.locació en cl seu centre, cas de ser necessari.

És a dir, si es fa coincidir una tutoria amb la característica de posseir una habilitació
LOGSE, es provoca immediatament una supressió, donat que Ics persones afectades no tin-
dran possibilitat de recol.locar-se en e! centre. Si a això li afegim la impossibilitat que ha
tingut el professorat en els darrers anys d'obtenir una formació en condicions que li perme-
lera obtenir noves especialitats, tindrem el quadre complet i ens haurem de preparar a estar
una bona pila d'anys com a provisionals cercant la vacant desitjada.

Caldrà estar moll atents al debat sobre aquest tema i prendre posicions .per a que l'Admi-
nistració ens linga en compte a l'hora de decidir els llocs de treball de cada centre. Que la
RECONVERSIÓ ens pille confessats i confessades (per preparats i preparades).

PLANTILLA dels CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA
(centres tipus: 1, 2 i 3 línies)
Proposta conjunta dels sindicats CC OO-PV, FETE-UGT, STEPV

QUADRE 1

UNITATS 1 LLOCS DE TREBALL

NOMBRE
D'UNITATS

NOMBRE

DE LLOCS
DE

TREBALL

Ed. Infantil

Ed. Primària
TOTAL

Infantil
Primària
Idioma
Ed. Física
Ed. Musical

Ed. Especial

TOTAL

1 línia

3
ó
9

4

ó
1
1

1
1

14

2 línies

6

12
18

8

12
2
2

1
2

27

<3 línies

9

18

27

11

18
3

3
2
2

39

QUADRE 2

NECESSITATS HORÀRIES

HORES PER GRUPS D'ALUMNES (25 x n)

HORES D'EDUCACIÓ ESPECIAL

HORES

ÒRGANS DE

GOVERN

HORES

COORDINACIÓ

Direcció
C. d'Estudis

Secretaria

TOTAL

Ed. Infantil
1 r cicle Primària

2n cicle Primària

3r cicle Primària

Ed. Especial

TOTAL

Activitats de suport alumnat d'E. Infantil

Activitats de suport alumnat d'E. Primària

Desdoblament idioma

Elaboració de recursos didàctics i materials

curriculars

Laboratori

Biblioteca

Gestió de material

Activitats de normalització lingüística
Atenció a l'esplai pel professorat sense tutoria

TOTAL

TOTAL NECESSITATS HORÀRIES

1 línia

225

19'5

9

6

ó

21

2

2

2

2

2

10

14

18

8

14

2

2

2

2

12'5
74'5
350

2 liníes

450

39'5

12

9

9

30

2

2

2

2

2

10

28

36

16

27

4

4

4

4

22'5
145'5

675

3 línies

675

39'5

15

12

12

39

2

2

2

2

2

10

42

54

24

39

5'5

5'5

5'5

ó

30

19T5

975

La distribució horària que proposem arreplega aquelles tasques que s'han de reconèixer
com a pròpies de la jornada docent. La seua distribució, però, t'hauria de fer cada centre en
exercici de l 'autonomia que té per realitzar el seu propi projecte educatiu. El que es proposa
ací és tan sols un exemple de distribució de l'horari; segons el projecte educatiu, cada centre
confeccionarà la seua distribució tot i tenint en compte altres conceptes, com ara: la reduc-
ció d'horari leclki per als majors de 55 anys o altres tipus d'activilats.

Inici de curs a Secundària:
la lluita continua

Seguint la dinàmica del curs passat, l'STEPV ha continuat
manifestant el rebuig a l'Ordre i Resolució que regulen l'orga-
nització i l ' inici de curs en l'ensenyament mitjà i la seua aplica-
ció concreta i hem donat suport a totes les accions que tant pro-
fessors i professores a títol individual com assemblees de repre-
sentants de centres han decidit. En aquest sentit hem posat els
nostres serveis jun'dics a disposició del col·lectiu de professorat
desplaçat forçós, alguns dels quals, a hores d'ara, ja han presen-
tat un recurs basat en que unes simples instruccions comple-
mentàries, de caràcter provisional, ja que anualment es modifi-
quen, es pretén, per part de l'Administració, que puguen desple-
gar efectes perjudicials sobre la situació administrativa de la
persona afectada i deixar sense efecte el nomenament d'aquesta,
la seua destinació definitiva aconseguida per concurs de trasllat,
i el dret a ocupar la,.seua plaça de forma estable, permanent i
definitiva.

Respecte a les assemblees de professorat, cal remarcar el
suport a la concentració convocada per l'STEPV el 28 de
setembre davant la Conselleria d'Educació. A aquesta concen-
tració va assistir professorat de 21 centres de Secundària, el qual
va fer l 'anàlisi de la situació acUíal als centres, fruit de la qual és
la carta enviada a tots els claustres demanant-los la seua adhe-
sió a les reivindicacions que exposem a continuació i sol·licitar
una entrevista amb el Conseller d'Educació per a transmeliï-Ii-
les.

1. La necessitat de reduir les ratios actuals. Cal aplicar les de
la LOGSE a tots els centres de Secundària, i, en tot cas, el com-
promís explícit i mínim d'una reducció progressiva a 36 alum-
nes per al curs 95-96, 34 per al 96-97 i 32 al 97-98 per a 1 r i 2n
de BUP (futura secundària obligatòria); i de 37, 36 i 35 en e!
mateix període de temps pe^ji 3r i COU (futura secundària post-
obligatòria).

2. L'exigència de repasses d'assignatures pendents per cada
grup de 20 alumnes.

3 L'exigència de desdoblaments en tots els centres per als
seminaris que actualment els tenen. La introducció de desdobla-
ments per a totes les pràctiques d'FP -també administratiu- i la
implantació d'hores que ja existeixen, com l'hora de comentari
de text en valencià i castellà. D'altra banda, cal un estudi per a
d'altres assignatures que ho necessiten (Humanístiques).

4. Reducció, obligatòria per a l'Administració i optativa per
al professorat, d 'un grup com a mínim, al professorat major de
55.anys.

5. Tractament jus t de les Seccions i Extensions: han de
ser nomenades oficialment Insti tuts de Secundària, amb el
seu claustre, consell Escolar i equip de direcció al complet.

6. Eliminació de la figura de "desplaçat forçós" i nego-
ciació ja del catàleg de llocs de treball de Secundària-LOG-
SE.

7. Per a no introduir major jerarquització, manteniment a tots
els efectes del criteri d'antiguitat en el Cos per al professorat de
Secundària. Que la condició de Catedràtic/a no implique "de
facto" un sub-cos, això sense perjudici dels drets qtie correspo-
nen al professorat amb la condició que fóra catedràtic/a en actiu
en la data d'entrada en vigor de la LOGSE (Llei 1.790, de 3
d'octubre).

8. No a l'obligatorietat de donar afins, ni per al professoral de
carrera ni per a l'interí.

9. Elecció democràtica del Cap de Seminari entre tot el
professorat, sense perjudici dels drets econòmics que...(punt
7) '

10. Criteris objectius i homogenis d'aplicació de l'Ordre i la
Resolució a tots els centres per igual.

1 1 . Negociació i publicació immediates de la Xarxa de Cen-
tres.

Ara és el moment de lluitar per les condicions que volem que
s'introduesquen de la mà de la reforma educativa. Per una refor-
ma progressista, per una millora real de la qualitat de l'ensenya-
ment públic.

Concurs de trasllats de
Primària i Secundària

Com ja us vam estar informant durant el curs passat, el
concurs de trasllats, a partir d'enguany, presenta modifica-
cions importants, molles de les quals no tenen el consens
sindical.

Cal saber que abans de la publicació en els diaris oficials de
les diverses Comunitats Autònomes de les convocatòries del
Concurs General de Trasllats del Cos de Mestres i del Cos de
Secundària, es fa necessària una ordenació de caràcter general
que coordine les sol·licituds arreu de l'Estat, la qual cosa no
seria possible sense la publicació d'una "Ordre Marc" que ix
en el BOE i que marca les directrius i estableix els terminis.
Aquesta "ordre" (publicada al BOE del 4 d'octubre) desenvo-
lupa el Reia! Decret 1.774/1994 de 5 d'agost, que modifica
aspectes del Reial Decret 895/1989. Les modificacions que
suposa, seran l'objecte del nostre comentari.

La Llei Orgànica 1/90 determina que les administracions
competents tenen l'obligació de convocar concursos d'àmbit
nacional. A partir d'enguany, els concursos de trasllats esta-
tals es convocaran cada dos anys, podent-se convocar concurs
"autonòmic" el curs que no n'hi haja d'estatal.

Enfront d'aspectes positius, com poden ser l'augment a 6
convocatòries abans de l'adjudicació forçosa del professorat
suprimit, o la recuperació de puntuació d'aquest mateix pro-
fessorat i d'altres, ens trobem davant d'tin nou barem que afe-
geix apartats sobre els quals l'STEPV s'ha manifestat des de
sempre obertament en contra: puntuació a càrrecs directius, a
coordinadors de cicle (quan el professorat sap com s'assignen
normalment aquestes coordinacions), a d'altres treballs no
docents ...Nosaltres considerem més just i més democràtic
que la puntuació s'obtinga, fonamentalment, per la permanèn-
cia en el centre, ja que, a més a més d'afectar a tothom per
igual, dóna estabilitat a les plantilles i es valora Ja docència
directa.

Les novetats més destacables respecte a l'anterior concurs
són les següents: s

* Enguany podrà concursar tot el professorat, indepen-
dentment dels anys que porte al centre.

* Els terminis de presentació d'instàncies serà del 2 al 18
de novembre per al Cos de Mestres i del 20 d'octubre al 7
de novembre per al Cos de Secundària i altres.

* Els efectes de la resolució del concurs serà a 15 de
setembre de 1995 per al Cos de Secundària i altres.

* Els barems són els mateixos per a tot l'Estat.
* Es podran establir normes per les quals un grup de pro-

fessorat puga accedir a un centre de nova creació, com .a defi-
nitius i/o definitives, si el projecte que presenten és acceptat
per l'Administració convocant.

* Les Administracions podran adscriure de forma temporal,
o, si s'escau, permanentment, a treball administratiu o de
suport a la docència, o en tot cas, a altres larees docents, a
professorat afectat per una evident disminució de facultats
físiques, psíquiques o sensorials per a la funció docent ordinà-
ria, sempre que l'esmentada disminució no siga motiu de
declaració d'incapacitat permanent. Aquesta adscripció es
farà mitjançant resolució motivada, prèvia audiència de la
persona interessada.

*S'amplia a sis (6) convocatòries el termini per obtenir
destinació definitiva a aquell professorat que provinga d'un
compl imen t de sentència, d ' u n a supressió, del treball a
l'estranger o de la funció inspectora. Es manté també el dret
preferent a localitat o zona.

*En el cas de cessar en el lloc de treball que es venia desen-
volupant, s'estableixen criteris per al Cos de Mestres i també
en altres cosos (Secundària i altres); en aquest cas suposa una
primera regulació del tema del professorat desplaçat al Cos de

•Secundària i altres.
*Entre les disposicions que sols afecten al professorat de

Primària cal destacar les referències a l'adjudicació de les
vacants de Secundària Obligatòria en els llocs on ja han
començat els processos de readscripció, així com les vacants
d'itinerància i EPA allà on es rcgule (per exemple, al territori
MEC eixiran aquestes vacants).

Com a irnportantíssimes novetats en e! BAREM DEL COS
DE MESTRES hauríem de destacar:

* El professorat que participe des del seu primer destí defi-
nitiu després d'una supressió, acumularà l'anligtiilal al centre
en el qual li van suprimir la plaça.

* La puntuació que s'atorga al professorat que es troba al
primer destí def in i t iu , que podrà optar per l'apartat a) (com a
defini t iu) , o c) (com a provisional) del barem, segons pre-
ferències.

* La puntuació per cursos augmenta Uns a 3 punts (2 per
cursos superats i 1 per cursos impartits).

* La puntuació per altres titulacions es fixa en un màxim de
3 punts (1,5 per diplomatura, similar o pels estudis correspo-
nents al primer cicle d'una llicenciatura; 1,5 per llicenciatura
o similar i 2,5 pel títol de Doctor).

* Apareix un apartat de "Valoración del trabajo desempeiïa-
do" (què no havia estat mai) í que, amb un màxim de 10
punts, atorga puntuació als càrrecs directius (direcció 1,5 punt
per any; Cap d'Estudis i Secretaria 1 punt per any, i coordi-
nacció de cicle, assessoria de formació i altres anàlogues 0,5
punts per any).

*En cas d'empat s'estableixen els criteris normals (desem-
pats per apartats del barem), i en cas de persistir aquest empat
acudeixen a l 'ordre alfabètic , per sorteig, dels cognoms
(?????) (açò suposa una sorpresa; donat que cadascú té un
ordre de llista de l'oposició que no coincideix amb ningú,
jugarem obligatòriament a la loteria).

A l'annex que fa referència al BAREM DEL COS DE
SECUNDÀRIA no trobem cap novetat important, excepte en
els criteris de desempat, que funcionen igual que en Primària.

De tota manera, estem a l'aguait de la publicació de la Con-
vocatòria específica del País Valencià i molt pendents de
temes com el de l'oposició de 1991 que sembla ser que sí van,
per fi, a poder concursar (caldrà veure en quines condicions).
Des de l'STEPV tenim, com sempre, la ferma voluntat de
mantenir l'exigència de que aquest col·lectiu participe ja en el
concurs i amb l'antiguitat corresponent.

Com cada curs, l'STEPV farà arribar als centres la GUIA
DEL CONCURS DE TRASLLATS, i estarem a la vostra dis-
posició per a qualsevol dubte.
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Un treballador
de l'ensenyament

Melchor Botella Martínez va nàixer a Asp el 8 de juny de 1954,
L'any 1961 es va traslladar amb la seua família a viure a Elx. Estu-
dia batxillerat al Col.legi Salesiano San Rafael d'Elx i posterior-
ment estudià Magisteri en l'Escola Normal Concepción Arenal.
d'Alacant.

Acabats els seus estudis va començar a treballar, durant dos cur-
sos, a l'escola del Patronat de Ferroviaris de la ciutat de València.
L'estiu del 75 va tomar a Elx per a treballar com a interí a l'escola
de Torrellano i al CP Menéndez i Pelayo d'Elx. L'any 1977 aprova
les oposicions i es destinat, durant un curs, a l'escola d'Algorfa
(Baix Segura). El curs següent és destinat al CP Festa d'Elx, on
ocupava plaça deíïniüva fins la seua mort, coincidint amb la comu-
nicació de professor suprimit en desaparèixer la seua unitat.

Melchor ha estat sempre vinculat a la pràctica docent directa
excepte en dues ocasions: l 'any 1987, per a ocupar una plaça
d'assessor en el primer CEP d'Elx (de la qual va d i m i t i r eixe
mateix curs), i en 1988 en que passà a ocupar responsabilitats en
l'àrea de Política Educativa de l'STEPV, Í els tres darrers eursos en
el Secretariat Confederal i la Comissió Tècnica de la Confederació
d'STEs, a Madrid.

Al llarg d'aquests anys Melchor Botella ha ocupat diferents res-
ponsabilitats en el món educatiu, sempre com a persona lligada a
les activitats de base, que mai va abandonar:

Director del seu centre durant dos cursos.
Assessor del primer CEP d'Elx durant un curs.
Consells Escolars de Centre (CP Festa d'Elx), Consell Escolar de

Zona (Zona Nord d'Elx), Consell Escolar Municipal d'Elx (el pri-
mer del PV), Consell Escolar Valencià i Consell Escolar d'Estat (al
qual pertanyia en l'actualitat).

En l'STEPV: membre del Secretariat Comarcal del Baix Vinalo-
pó, del Secretariat de la Unió Intercomarcal d'Alacant, del Secreta-
riat Nacional de l'STEPV, del Secretariat Confederal de la Unió
Confederal de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament (UCS-
TE), i després de la unificació, amb la Confederació STEC, va ser
membre del primer Secretariat de la Confederació d'STEs i de la
seua Comissió Tècnica.

En els MRPs va participar en l'Escola d'Estiu del País Valencià,
impulsant la creació de les edicions celebrades a València, després
a Dénia, i de la creació del Moviment de Renovació Pedagògica de
les Terres del Sud, entitat responsable de les edicions de l'Escola
d'Estiu d'Elx, des de la qual va participar en la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica del País Valencià i en la Mesa
Estatal de MRPs.

Va ser delegat de la Junta de Personal d'Alacant en les primeres
eleccions sindicals. En les darreres va encapçalar la l l is ta de
l'STEPV per Alacant i va ser elegit President de la Junta de Perso-
nal fins que se'n va anar a Madrid.

El pasado 3 de septiembre de 1994 se realizó en Elx un homenaje de despedida a nuestro compa-
ííero y amigo Melchor Botella Martínez.
En dicho homenaje intervinieron: Miquel Soler, en representación del Ministerio de Educación
y Ciència; Manuel Rodríguez, Alcalde de Elx; Joan Romero, Conseller de Educación y Ciència
de la Generalitat Valenciana, y José Manuel López Grima, en representación del STEPV, la
Confederación de STEs y el MRP-Escola d'Estiu de les Terres del Sud.
Todos ellos tuvieron palabras de admiración, reconocimïento y afecto hacia el companero que ya
no es, però que siempre recordaremos.
La tarde y noche del dia 3 serà difícil de olvidar por parte de los varios centcnares de personas
que asistieron al acto, gran parte de las cuales acompanaron a Melchor durante toda la noche.
Al alba del dia 4 se cscucharon en el Palmera! las notas de La Muixeranga y antes de despedirlo,
para ser enterrado en Aspe, se cantó con el, una vez mas, La Vall del Riu Vermell^ como tantas y
tantas veces habíamos cantado conjuntamente, en el mismo lugar, en la Escola d'Estiu. Camino
de Aspe pasó, por última vez, por delante de su colegio, el Festa d'Elx, al que durante tantos
anos estuvo ligado.
A continuación reproducimos la intervención de José Manuel López Grima.

EN MEMÒRIA DE UN AMIGO
Y COMPANERO: MELCHOR
BOTELLA MARTÍNEZ

En nombre del STEPV, de la Confederación de
STEsyelMRP.

En primer lugar, saludar y agradecer de todo cora-
zón la asistencia de todas las personas, òrgan Í zac i ones
e instituciones a este aclo, homenaje a nuestro amigo y
companero Melchor.

Hacer un recuerdo especial a su família y a las com-
paneras y companeros que le acompanaron en su
enfermedad.

Nuestra gratitud a las personas e instituciones que
han hecho todo lo posible para evitar tal desenlace.

Hablar de Melchor es, ante todo, la historia de un
hombre que antepuso el trabajo y el compromiso por
un modelo de sociedad a cualquier olro disfrute o pro-
yecto por muy digno que sea.

Fue un hombre solidario, altruista, luchador, justo,
honesto, trabajador..., un hombre de izquierdas.

En estos momentos estaba tremendameníe sensibili-
zado por los rebrotes de violència, xenofòbia e intole-
rància que al final del siglo XX se dan en nuestro
mundo.

Nos dio una gran lección y, al mismo tiempo, nos
exigió:

- trabajar y luchar por una escuela pública de cali-
dad comprometida con los problemas de los mas des-
favorecidos una escuela donde la auloridad de la
maestra y el maestro nazca de la comprensión y el
compromiso con los problemas de los alumnos y
alumnas, así como con los problemas del entomo en
donde esta la eseuela.

- Para lodas y todos los y las que ocupan un lugar de
responsabilidad en cualquier sitio, ser Icales a sus
principios y hacer del servicio publico un ejemplo de
vida de muy alto ni vel élico.

- No basta con ser bumos profesionales; ademas, es
necesario que seamos personas comprometidas que
demos a nuestro trabajo una dimensión social.

- Estuvo siempre, para todos y todas: amigas y ami-
gos, companeros y compancras, madres y padres,
alumnos y alumnas. Aglutino y siempre se preocupo
de que nadie fuera olvidado.

- Fue un hombre de una tremenda humanidad, lleno
de amor y sensibilidad, desde donde afloraba su anhe-
lo de Paz llena de Justícia, y desde allí luchar por esa
Utopia que permanentemente nos exigió, que no se
podia perder en nuestra organizació ni en nuestra
sociedad. Sin ella se producen los problemas de can-
sancio, fatiga y frustaciones tan arraigados en estos
anos.

- La necesidad de estar organizados, de participar
en proyectos colectivos ha sido una constante en su
vida y un ejemplo vivido en los últimos momentos.

Quiero terminar recordando:
Esà alegria con la que quería que terminaran todas

la jornadas de trabajo, tanto en el MRP como en el
sindicato, debe ser la energia que nos mantenga jun-
tos, trabajando y luehando por ese modelo de escuela
y sociedad que cl quería.

Un recuerdo colectivo, companero y amigo de todos
y lodas.

Colegio Publico de El Palmeral, a las 22.30 del dia 3
de septiembre de 1994.
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En memòria del company Melchor
Res no serà igual sense ell.
Melchor sempre ha estat dispost a tirar enda-

vant qualsevol iniciativa que suposarà una trans-
formació o millora a nivell social i educatiu.
Sempre podíem comptar amb ell, amb la seua
col·laboració, amb la seua aportació qualificada,
desde l'ampla coneixença que posseïa del sistema
educatiu.

Ha posat a disposició de tothom la gran capaci-
tat de treball que tenia, no important-li el temps
que suposarà una tasca si aquesta era reconeguda
com a necessària.

Totes les persones que hem tingut la sort de ser
els seus amics i les seues amigues, de treballar al
seu costat, de coincidir amb ell en òrgans i.tas-
ques col·lectives, sabem de la seua capacitat per
il·lusionar, per impulsar i continuar tot allò que
forma part d'un compromís educatiu i social,
sempre defensant la necessitat de la renovació
educativa i el canvi social progressista.

La seua lluita s'ha desenvolupat com a mestre,
com a sindicalista, sempre des del camp educatiu,
que ha estat la base de totes les seues actuacions
públiques.

En primer lloc, la seua tasca educativa va partir
del treball en les escoles de la Zona Nord d'Elx,
on la seua participació fou decisiva per a posar en
marxa els Consells de Zona i el Consell Escolar
Municipal, que fou el primer del País Valencià.

En el camp sindical, sempre ha estat un ferm
defensor dels moviments assemblearis i unitaris
del professorat, procurant sempre sumar esforços
per aconseguir finalitats col·lectives. ~

Aquest compromís assembleari i unitari el por-
ta a participar en moviments com la Coordinado-
ra de Mestres i, després, en la creació del SINDI-
CAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYA-
MENT, on ha tingut responsabilitats tant a nivell
del País Valencià, on formava part del màxim
òrgan de gestió, el Secretariat Nacional, com en
la Confederació d'STEs, a nivell estatal, on ha
desenvolupat els tres últims anys de treball, en la
Comissió Tècnica, a Madrid, coordinant les tas-
ques de la Confederació en tot l'Estat Espanyol.

Les responsabilitats sindicals li suposaren la
participació en el Consell Escolar Valencià,

màxim òrgan de representació i consulta educati-
va de la Conselleria d'Educació, i en el Consell
Escolar d'Estat, a Madrid, al que pertanyia actual-
ment.

El seu compromís escolar i pedagògic l'ha por-
tat a organitzar i participar activament en el
MOVIMENT DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
ESCOLA D'ESTIU. Tots i totes recordem la seua
tasca junt amb el Grup d'Educació per a la Pau,
en l'organització i coordinació de les MARXES
PER LA PAU, que durant molts anys es realitza-
ren a Elx i altres pobles i ciutats.

La vinculació de Melchor als MRPs ha conti-
nuat al llarg de la seua vida, amb la seua partici-
pació activa en la Federació Valenciana de MRPs
i la Taula Estatal de MRPs, on sempre ha estat un
referent a escoltar, tindré en compte, i una font
d'il.lusió inesgotable.

Aquesta trajectòria ens mostra una vida que ha
posat el compromís social per davant de la pro-
moció personal, deixant de banda els múltiples
oferiments que se li han fet per ocupar càrrecs de
rellevància pública, i decantant-se pel treball de
base, que impulsarà compromisos col·lectius.
Front a la cultura de l'individualisme i l'enriqui-
ment personal, tenim el seu exemple de persona
que sempre ha lluitat per aconseguir avanços
socials, progresistes i d'esquerres.

Tots aquells i aquelles que l'estimem, que l'ad-
mirem i que compartim els seus ideals tenim el
deure de donar continuïtat a tot allò que ell
impulsava, a tot allò en què ell treballava amb
il·lusió i constància. Melchor viurà amb tots
nosaltres si lluitem per les idees que ell ha defen-
sat i per les que ell ha dedicat tota la seua vida.

Estimar-lo com a persona, amic i company ha
sigut fàcil; oblidar-lo serà impossible.

No volem acabar aquest record de Melchor sen-
se agrair públicament a totes les persones,
col·lectius i institucions que al llarg de la seua
malaltia s'han esforçat per col·laborar en tot allò
que fóra necessari. Gràcies a tothom.

Elx, 30 d'agost de 1994.

Sindicat de Treballadors i Treballadores
de l'Ensenyament del PV

Agraïments
El Sindic.it de Treballadors i Treballadores del País Valencià vol agrair les mostres de

solidaritat que, des de diferenls organitzacions, persones.., ens han arribat.
Segurament no serà un llistat complet, ens en deixarem algunes. Si és així, demanem

perdó d'avantrnà.
Dionisio Llamazarcs Fcrnandez, President del Consell Escolar d'Estat,
losé Luis Cenleno, Sccrelari del Consell Escolar d'Estat.
Baltasar Vives i Moncho, President de! Consell Escolar Valencià.
Murla Mala i Garriga, Regidora de l'àmbit d'Educació i Cultura. Ajuntament de Barcelona.
Consellera del Consell Escolar d'Estat.
loan Romero, Conseller d'Educació i Ciència. Generalitat Valenciana.
Martin Sevilla Jiménez, Conseller de Treball.
Vicent Soler. Vicc-Prcsidcnt Corts Valencianes.
Manuel Orlells Ramos, Secretari General de la Conselleria d'Educació.
Pascual Masia, Director General d'Ordenació Educativa de la Conselleria d'Educació
Ignacio Llop Pérez, Director Territorial d'Educació. Alacant,
losé Luis Tomàs, Àrea de Personal de la Conselleria d'Educació.
Benito Munoz, Cap de l'Àrea de Relacions Institucionals de la Conselleria d'Educació.
Marina Gilabert Aguilar, Consellera Secretaria del Consell d'Administració de RTVV.
Juan Ramon García Sccadas, Subsccrctari del Ministeri d'Educació i Ciència.
Carmen Maestro. Directora General de Centres del MBC
Miqucí Soler. Assessor Tècnic Direcció General de Renovació Pedagògica del MHC
Ramon Brasero Pérez, Gabinet Tècnic de la Subsccretaria del MEC.
Marino Alduàn, Vice-Conseller d'Educació. Canàries.
EsLher García, Directora General d'Ordenació Educativa. Canàries.
Manuel Rodríguez. Alcalde d'Blx.
Ajuntament d'Asp.
Paca Sevila, Regidora d'Educació d'AIlea
Rosa Maria Morte, Secretària Cultura Partit Socialista del País Valencià-PSOE.
Glòria Marcos Martí, Responsable d'Ensenyament d'Esquerra Unida del PV. EUPV.
Pere Mayor i Penades. Secretari General de la Unitat del Poble Valencià. UPV.
Consell Nacional de REVOLTA.
Javicr Esperanza, Coordinador d'Educació d'Izquierda Unida.
Franco Gonzàlez, Portaveu d'Educació d'Izquierda Unida.
Confederació de Moviments de Renovació Pedagògica.
Moviment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu.
Federació MRPs País Valencià.
Joan Domènech, President de la Federació de MRP, de Catalunya.
Jaume Carbonell i Fabrici Caivano. Cuademos de Pedagogia.
Tina Roig, Presidenta Associació de Mestres Rosa Sensat. MRP de Barcelona.
Federació de MRPs de Caslella-La Manxa.
Federació Escola Valenciana.
Federació Local d'Associacions de Pares d'Alumnes. Elx.
Jesús Rodríguez Moran. Ex-President de la Federació d'APAs d'Elx.
Federació Provincial d'Associacions de Pares d'Alumnes "Gabriel Miró". FAPA, Alacant
Consuelo Arnau, FAPA València.
Santiago Blanco, FAPA València.
Gonzalo Anaya, Consell Escolar Valencià.
Juan Pedró Bacete, President de la Confederació Valenciana de Parcs d'Alumnes. COVAPA.
Francisco Delgado, President Coniederació Espanyola d'APAs. CEAPA.
José Maria Domench, Federacíón Catòlica de Pares de Navarra.
Carmen de Alvear, Confederació Catòlica de Pares d'Alumnes. CONCAPA.
Mesa dels Agenls Socials per Í'EPA. País Valencià.
José M3 Hernandez Palazón, Unió Espanyola de Coorperalives d'Ensenyament. U.E.CO.E
Eloy Parra Abad, Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials. CEOE.
Luis Alvarcz Torres, President de la Confederació de Centres "Educació i Gestió"
Federació Valenciana d'Associacions d'Alumnes d'Ensenyament Mitjà, FAAVEM.
Ignacio Pérez-Soba, Confederació Autònoma Nacional d'Associacions d'Estudiants. CANAE
Elie JOUEN, Secretari General Adjunt. INTERNACIONAL DE L'EDUCACIÓ. Brussel·les
José Maria Olaizola Albcniz. Secretari General CGT.
Fernando Lczcano, Secretari General de la Federació d'Ensenyament de CC 00.
Rafael Jerez, Comissió Executiva Federal. FETE-UGT
Comissió Executiva Federal. Federació Ensenyament de CC 00.
Avelino Mala , Sccrelari General Federació Estatal de Sindicals d'Ensenyament de la CGT.
Manolo Dios, Secretari General de la Confcderación Intcrsindical Galega. CIG Ensino.
Braulío Amaro Caamaiïo, Executiva CI.G Ensino.
Jorge Arias. Responsable de Privada. ClG Ensino.
Luciano Gonzàlez. Secretari Confederal de Formació. UGT.
José Luis Fernàndez Santiliana, Secrelari General de la Federació d'Ensenyamenl USO
Cipriano Fonlanilla, ANPE - Sindicalo Independienle. Madrid.
Jesús Sanchez, President CSI-CSIF
Francisco Vírseda García, Secretari General de FS1E
Antonio Pérez Collado, Secrelari d'Organització CGT-PV
Jesús Luis Erana, Irakaskuntza Federakundea ELA.
Encarna Signes, Secretària General Federació Ensenyament CC 00-PV.
Gonzalo Castillo, Secretari General, FETE-UGT-PV.
José Albadalejo, ANPE - Síndicato Independiente. Alacant.
ANPE-Sindicato Independiente. Elx.
Bloc per l'Ensenyament del País Valencià. COEP.
Joan Giralt, Unió de Sindicals de Treballadors de l'Ensenyament de Catalunya. USTEC.
Col·lectiu Assembleari de Treballadors/es d'Aragó. CATA.
Germandat Obrera d'Acció Catòlica. HOAC
SUATEA. Astúries.
STE Cantàbria.
STEs d'Aragó.
STEE-EILAS. Euskadi.
STEs Catalunya.
STE de Canàries.
STE d'Exlremadura.
STE Caslella i Lleó.
USTEA. Andalusia.
STE Melilla.
STECeula.
STE Regió Murciana.
Unió Local d'STEs. Aranda de Duero.
STE Illes.
STE Galícia.
STE Madrid.
STE Caslella- La Manxa.
STE La Rioja.
ï un llarg llistat de claustres de centres, CEPs, amigues i amics, que per escrit o personalment
en Tacte del dia 3 de sclembre, van teslimoniar la figura del noslre amic Mclchor Botella.
A loles i a lots, moltes gràcies.
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Conselleria d'Educació
i ensenyament privat,
un curs de nou equip

El Curs passat ha estat marcat pel nou equip
directiu que des de Festiu del 93 governa el destí
de la Conselleria d'Educació. És el moment de
fer un primer balanç del que ha suposat tant per
al sector com per als treballadors i treballadores.

Per una part, cal destacar el canvi de línia polí-
tica sobre l'ensenyament concertat: ha passat de
ser subsidiari de l'ensenyament públic a ser com-
plementari del mateix -almenys en les declara-
cions públiques-. Bona mostra han estat les inter-
vencions del Conseller davant el Consell Escolar
València -especialment les referides a l'anomenat
"mapa escolar"- o determinats compromisos
públics, com el de no construir cap centre públic
on n'hi haja un concertat.

Però, per altra, cal analitzar si aquest canvi de
línia política ha comportat també algun canvi per
als treballadors i treballadores del sector. En
aquest, sentit hem de dir clarament que no; en tot
cas, retrocessos, sobretot en el tema de la
recol.locació dels afectats pel tancament d'unitats
i en la falta d'esperit negociador amb els sindi-
cats, ja que, amb el nou equip, no s'ha reunit una
sola vegada la Mesa Sindical de l'Ensenyament
Privat, malgrat les reiterades peticions.

Quant als centres en crisi, l'STEPV té denun-
ciat l'Acord del 91 des del mes de maig de l'any
passat, dins del termini marcat pel propi Acord

per tal d'iniciar la negociació d'un nou. Des
d'aleshores només ha hagut una reunió Sindi-
cats/Conselleria (que no de la Mesa de Negocia-
ció) a finals de novembre passat. En eixa reunió
la Conselleria ens va presentar una proposta que
va estar rebutjada per tots, assumint el compro-
mís de elaborar-ne una de nova a partir de les
propostes que li férem els Sindicats. A hores
d'ara encara no l'hem rebuda.

Entrat Juny, a proposta de l'STEPV, tots els
Sindicats ens plantàrem al despatx de la Directora
General, la qual va agafar el compromís, sense
data, de convocar una Comissió de Seguiment de
l'Acord del 91, per tal de resoldre tot el que que-
da pendent, i una Mesa Sindical. D'aquests com-
promisos, a hores d'ara, sols han complit el pri-
mer per tal de resoldre Tacte de recol.locació
d'enguany, i encara no està resolt.

Per contra, tenim notícies £t que, paral·lela-
ment, les Patronals han tingut bones relacions
amb la Conselleria, i així ho han reconegut públi-
cament més d'una vegada.

L'avaluació que fem d'aquest primer curs del
nou equip de govern de la Conselleria d'Educació
és "NECESSITA MILLORAR", per no dir
"MOLT DEFICIENT". Si estigueren en l'escola
potser repetirien curs, però en política açò es
impossible i el que passa ja no es recupera.

Convenio de Ensencmzas No
Regladas: Nuevo despropósito
• El STEPV, en total desacuerdo con el Convenio firmado por el

sector de academias

El pasado dia 31 de Mayo los Sindicatos UGT,
FSIE y USO y las Patronales FEAP-CECE y ACADE
firmaren el I Convenio de la Ensenanza y Formación
No Reglada, que engloba a todo el sector de acade-
mias (peluquería, idioma).

La primera crítica que cabé hacer a este convenio y
a sus fïrmanles es la pròpia existència del mismo, fru-
to de la segregación (por no decir expulsión) del Con-
venio General de este colectivo de trabajadores y tra-
bajadoras por imposición de las Patronales con la con-
nivencia de los l'irmantes.

En segundo lugar, rechazamos rotundamente
este Convenio, puesto que, en contra de lo que
cualquier nuevo acuerdo debería suponer -es decir,
avance en las condiciones laborales-, este constitu-
ye un grave retroceso en las misinas, especialmen-

te para el profesorado. En concreto, disminuirà:
- Su salario, en un 6'82%.
- Las vacaciones en 12 días.
- El tiempo de descanso, puesto que les au menta las

horas de trabajo,, en un total de 86 anuales.
También el Personal de A dm i n i.s trac ió n y Servicios

ha sido muy perjudicado, ya que si bien liene un
aumento salarial (exiguo) de un promedio del 2'5%,
por contra s u fre un aumento en su jornada laboral de
120 h. anuales y una disminución de sus vacaciones de
12 días al ano.

Desde el Sindicat de Treballadors i Treballadores
de l'Ensenyament del PV entendemos que con fír-
mas como la del presente Convenio, a lo único que
se contribuye es a hundir mas a las trabajadoras y
trabajadores y al desprestigio del sindicalismo.

Projecte de Pressupostos
Generals de l'Estat.
Mòduls de concert

Aquests són els mòduls de concerl que el MEC ha presentat en el pro-
jecte de Pressupostos Generals de l'Estat i que afecten al territori de la
seua competència, però l'experiència ens diu que seran iguals als nostres.

En un primer estudi observem que no s'han previst quantitats per a
negociar l'homologació retributiva amb el funcionariat docent, ni tan sols
el sexenni O, i que l'increment salarial serà del 3'5%.

La primera columna correspon als Pressupostos de la Generalitat
Valenciana de l 'any 94 i la segona al projecte de P.E del 95.

Educació General Bàsica/Primària

Salaris pers. docent
Despeses variables
Altres despeses
Total mòdul

ANY 94
3.257.252

459.227
716,283

4.432.762

Educació Especial (nivells obligatoris)
ANY 94

I.- Educació Bàsica/Primària.
Salaris pers. docent 3.257.252
Despeses variables 459.227
Altres despeses 764.035
Total mòdul '. 4.480.514
Personal complementari:
Psíquics 2.452.750
Autistes 1.974.502
Auditius 2.278.037
PI iii-i deficients 2.835.785

2.- FP Aprenentatge de tasques
ANY 94

Salaris pers. docent 6.514.504
Despeses variables 602,543
Altres despeses 1.088.468
Total mòdul 8.205.515
Personal complementari:
Psíquics 3.906.812
Autistes 3.470.976
Auditius 3.022.326
Plurideficients 4.357.540

Formació Professional Primer Grau

1.- Industrial i Agrària

Salaris pers. docent
Despeses variables
Altres despeses
Total mòdul ,

2.- Serveis
Salaris pers. docent.
Despeses variables..
Altres despeses
Total mòdul...!

Formació Professional Segon Grau

1.- Administrativa i Delineació

Salaris pers. docent
Despeses variables
Altres despeses
Total mòdul

2.- Altres especialitats
Salaris pers. docent
Despeses variables
Altres despeses
Total mòdul

BUPiCOU

Salaris pers. docent.
Despeses variables..
Altres despeses
Total mòdul

ESO. Primer cicle

Salaris pers. docent,
Despesçs variables..
Altres despeses
Total mòdul

ESO. Segon cicle

Salaris pers. docent.
Despeses variables..
Altres despeses
Total mòdul.... ,

ANY 94
5.856.652

814.794
1.020.439
7.691.885

5.856.652
814.794
892.537

7.563.983

ANY 94
5.406.141

809.522
956.322

7.171.985

5.406.141
809.522

1.092.750
7.308.413

ANY 94
5.080.565
1.004.184
1.027.768
7.112.517

ANY 94
3.843.557

53 1.263
716.283

5.091.103

ANY 94

ANY 95
3.371.257

475.300
737.771

4.584.328

ANY 95

3.371.257
475.300
786.956

4.633.513

2.546.044
2.065.355
2.368.996
2.940.257

ANY 95
6.742.514

623.632
1.121.122
8.487.268

4.065.109
3.635.981
3.149.652
4.520.621

ANY 95
6.061.634

843,312
1.051.052
7.955.998

6.061.634
843.312
919.313

7.824.259

ANY 95
5.595.354

837.855
985.012

7.418.221

5.595.354
837.855

1.125.533
7.558.742

ANY 95
5.417.729
1.070.862
1.058.601
7.547.192

ANY 95
4.045.508

559.154
737,771

5.342.433

ANY 95
5.417.729
1.070.862
1.058.601
7.547.192
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Càrrecs funcionals-temporals
en centres concertats i
pagament delegat

La Conselleria d'Educació i també el MEC s'han negat sistemàticament a pagar
el complement per càrrecs funcionals-temporals que vénen estipulats al Conveni,
excepte el del Director.

Les argumentacions per tal de no pagar són ja conegudes: que si no està pressu-
postat, que si la LODE i el Reglament de Concerts, etc.

Doncs bé, tot açò està a punt d'acabar-se, perquè ja tenim una sentència del
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que reconeix
l'obligatorietat de l'abonament per part de la Conselleria d'aquests complements.
És clar que aquesta sentència només respon al recurs individual d'algunes perso-
nes d'un Centre i, per tant, no creiem que la Conselleria "de motu propi" es faça
l'ànim d'abonar-ho d'ofici a tots els que desenvolupeu algun d'aquests càrrecs;
per tant cal que tots els que teniu, o heu tingut al llarg de l'últim any, alguna de
les responsabilitats que compten amb complement en el Conveni feu els corres-
ponents recursos per tal que el cobreu.

Des de l'STEPV llançàrem, a finals del Curs passat, una campanya per recla-
mar l'abonament d'aquestes quantitats a la Conselleria, campanya que no està
tancada, ja que sempre podem reclamar un any enrere. En aquest moment, aquells
que feren les primeres reclamacions ja tenen fixada la data del judici.

Quants més siguem els que ferri la reclamació, més fàcil serà que Conselleria
acabe reconeguent el dret-a! cobrament d'aquestes quantitats; de moment no fa
més que pagar el que marca cada sentència, sense reconèixer el dret a cobrar
mensualment.

Les quantitats que reclamem varien en cada cas en funció del nivell Í de l'anti-
guitat de cadascun, però estan sempre entre les 400.000 i les 600.000 ptes. Val la
pena i caf fer el recurs.

TAULES PER A CALCULAR LES QUANTITATS A RECLAMAR

EGB - PRIMÀRIA (concertada) PRIMER CICLE ESO

De M-l-93 oi 31-8-93

COMPLEMENT

Subdirector-a
Cap d'estudis

Cap de departament

30.264
27.230

24.217

TRIENNI

1
1
1

528
434

275

De N-9-93 al 31-12-93

COMPLEMENT

31.283

28.146

25.032

TRIENNI

1.579
1.482

1.318

De l'H -94 fins ei la
data de reclamació

COMPLEMENT

30.700
27.622

24.567

TRIENNI

1
1
1

550
455
293

BUP (filials concertades) SEGON CICLE ESO I COU

De I1 1-1-93 al 30-9-93

COMPLEMENT

Subdirector-a
Cap d'estudis

Cap de departament

41.859
41.859

33.993

TRIENNI

2.204
2.204

1.792

De l'HO-93 al 31-12-93

COMPLEMENT

43.268
43.268

35.137

TRIENNI

2
2

1

288
288
852

De I1 1-1 -94 fins a (a
data de reclamació

COMPLEMENT

42.664
42.664

34.647

TRIENNI

2
2

1

246
246
826

FP I (concertada) FPE GRAU MITJÀ

Del'l-l-93al

COMPLEMENT

Subdirector-a
Cap d'estudis

Cap de departament

35.762
33.002

30.231

30-9-93

TRIENNI

1.861
1.721
1.578

De M-10-93 al 31-12-93

COMPLEMENT

36.966
34.113

31.249

TRIENNI

1.920
1.779
1.631

De I1 H -94 fins a la
data de reclamació

COMPLEMENT

36.450
33.637

30.812

TRIENNI

1.896
1.754
1.608

FP II (concertada] FPE GRAU SUPERIOR

De ri-1-93 al 30-9-93

COMPLEMENT

Subdïreclor-a
Cap d'estudis

Cap de departament

40.736
38.940

33.162

TRIENNI

2.123
2.052

1.727

Del·l-10-93al31-12-93

COMPLEMENT

42.107
40.250

34.279

TRIENNI

2.194
2.121

1.756

Del'l-l-94fÍnsala
dota de reclamació

COMPLEMENT

41.519
39.689

33.800

TRIENNI

2.163
2.091
1.761

Últimes notícies de la negociació col·lectiva

Conveni de centres privats
d'ensenyament reglat sense cap nivell
mantingut amb fons públics (ACADE)

El Conveni es va signar fa mesos -allà pel mes d'Abril- entre la Patronal ACADE i els
Sindicats de sempre -FETE-UGT, FSIE i USO-, deixant fora de la negociació a la Patronal
CECE, raó per la qual el va impugnar. Doncs bé, el passat 13 de Setembre es varen reunir
de nou, no per a constituir la mesa, sinó per a donar continuïtat a la negociació amb la
incorporació de CECE (després d'haver-se signat ía mesos), total per a ratificar de nou el
mateix text afcgint-ü un nou annex (V), que l'únic que diu és que els Centres que aplicaven
el VIU Conveni i ara han d'aplicar el "nou" per primera vegada, només incrementaran el
salari dels treballadors en 746 ptes. mensuals jaixò sí, amb caràcter retroactiu des de gener!.
Bé, un nou despropòsit.

CONVENI D'EDUCACIÓ ESPECIAL

En aquest conveni l'única novetat que s'ha produït -i no és menuda- és que de nou s'ha
convocat la mesa per a continuar la negociació. Recordeu que portava mesos sense convo-
car-se. Esperem que no tornen a fer-ne de les seues.

Davant les eleccions sindicals.
Balanç d'un curs pre-electoral

Pinten bastos".

El passal curs 93/94 va estar un curs especial-
ment important per al nostre sector, ja que al llarg
del mateix s'han produït una sèrie de situacions
que tan sols des de la globalitaí en l'anàlisi es pot
entendre.

Així, el curs es va iniciar amb la possibilitat d'acon-
seguir el que per a l'STEPV i molts treballadors i tre-
balladores era una reivindicació històrica: un conveni
únic de l'ensenyament privat, que fos subsidiari per
aquelles CC.AA. que no entingueren un de propi.

Aquesta possibilitat es va desfer ben prompte; per
una part, CC OO, USO i la CECE aclariren què ente-
nien ells per Conveni Marc -tot el contrari que nosal-
tres i per altra l'UGT es decantà per segregar més
encara la negociació col·lectiva -ja ho ha fet vàries
vegades-, fent-li cor a FSIE, EG i ACADE.

Es a dir, d'aquella possibilitat inicial il.lusionadora,
s'ha passat no sols a mantenir la divisió que ja teníem,
sinó a segregar un nou conveni del Conveni General:
el d'Ensenyaments No Reglats.

Des de l'STEPV sempre hem reivindicat un Conve-
ni únic, doncs el contrari suposa tirar-li més llenya al
foc de l'insolidaritat i de la precarització de l'ocupació
(divideix i guanyaràs), situacions aquestes que amb el
suport d'alguns sindicats a les estratègies de les Patro-
nals estan creixent al nostre sector. A més a més, tam-
bé hem de denunciar que aquesta nova segregació no
ha vingunt acompanyada de cap tipus de millora per
als treballadors i treballadores, tot i que els Convenis
que fins ara s'han signat, tots, empitjoren les condi-
cions laborals. I tots han estat signats pels mateixos
Sindicats: UGT, FSIE i USO, i tots per a dos anys, per
a deixar-se un any electoral ben tranquil.

També hem d'assenyalar que a les darreres Meses
de Negociació les Patronals s'han crescut molt, mini-
mitzant la nostra capacitat de mobilització i el suport
que els treballadors i treballadores íi donen als sindi-
cats. Açò, naturalment, expresa més la seua visió de
l'actuació dels sindicats majoritaris del sector que la
realitat concreta. Encara que no estaria mal que entre
tots reflexionàrem al voltant dels diversos factors que
incideixen en una certa apatia per part dels treballa-
dors i treballadores:

-Per una part, existeixen Sindicats "parapatronals"
que actuen com a tals en les Meses de Negociació
(després, davant els treballadors i treballadores, ho
disimulen molt bé o no apareixen) i altres que de
forma més subtil estan arribant a acords amb les
Patronals, mitjançant negociacions paral·leles, guiats

exclusivament pels seus interessos part iculars
(sobretot en aspectes relacionats amb les properes
Eleccions Sindicals).

-Per altra, la manifesta incapacitat per aconseguir a
la unitat d'acció sindical (objectiu prioritari per al nos-
tre Sindicat), sobretot en un any com aquest, en ei que
els canvis en la normativa laboral i la pressió de la
Patronal i la dreta han fet tant de mal als treballadors i
treballadores.

-Però també és cert que en els treballadors i treballa-
dores es reflecteix el model social actual que prima la
insolidaritat i l'individualisme, situacions aquestes que
són un camp adobat per a pràctiques sindicals manipu-
ladores. No cal. més que veure com exemple la situa-
ció que estan patint els companys i les companyes de
Centres en Crisi pendents de recol.locació: estan por-
tant una lluita quasi sols i sentint-se pràcticament
abandonats pels seus propis companys, que pensen
que mai els tocarà a d'ells (recordeu B. Brecht:
"...cuando vengan a por mi, <jquién habrà para apoyar-
me?...").

Per últim, cal recordar que estem en vespres
d'eleccions sindicals (a partir del proper 2 de
Novembre i fins al 30 de Maig de 1995 en el nostre
sector) i que els sindicats hem de continuar sent
l'eina i el mitjà que utilitzen els treballadors i tre-
balladores per a les seues reivindicacions. Per això,
cal que col·laborem tots i totes, que ens afiliem i
que siguem partíceps en les decisions. Ara haurem
de triar als nostres representants i delegats per als
propers quatre anys; ara és el moment adequat per
optar entre els que més es distingeixen en la lluita Í
en la defensa dels nostres interessos com col·lectiu
o seguir potenciant els més servils a l'empresa.
També és l'hora d'analitzar l'actuació que han por-
tat els anoraetats sindicals majoritaris del sector al
llarg d'aquestos quatre anys, durant els quals, pres-
sionats pels seus compromisos i interessos, han
estat cada vegada més allunyats dels treballadors i
treballadores. Però també cal saber que, gràcies a
unes lleis fetes per ells i per a ells, cada vegada
tenen més fàcil la seua presència a les Meses de
Negociació, mentre que nosaltres sols compten
amb els vostres vots.

A l'hora de triar els voslres delegats i delegades, feu
memòria i recordeu qui ha propiciat aquesta divisió
del sector Í qui ha signat reiteradament, sempre sense
consultar els treballadors i treballadores, convenis i
acords impresentables.
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La Llei d'E PA,
enclavant

El passat mes de juliol la Conselleria d'Educació i Ciència presentava l'avant-
projecte de Llei de Formació de Persones Adultes. Amb aquest avantprojecte la
Conselleria arreplegava una reivindicació que des de fa molts anys era demanada
per amples sectors de la societat valenciana, entre ells l'STEPV.

Des del mes de juliol, l'avantprojecte ha estat amplament debatut pel conjunt
de la societat valenciana, dins dels organismes de participació social i de negocia-
ció: Consell Escolar Valencià, Mesa dels Agents Socials per l'EPA, Mesa Secto-
rial d'Educació í una vegada aprovat pel Consell de la Generalitat Valenciana
passarà a les Corts Valencianes per a ser debatut i aprovat.

Quan acabe el procés i siga aprovada la Llei d'Adults, ens haurem equiparat
a d'altres nacionalitats, corn ara Catalunya, Galícia, Andalusia o Canàries, que
ja tenien Llei des de feia alguns anys.

La Conselleria d'Educació i Ciència, com a part del Govern Valencià, era, en
un primer moment, totalment contrària a la promulgació de la Llei, però després
de la campanya de sensibilització que s'ha fet des de la Mesa dels Agents Socials
per l'EPA, que aglutina eis sindicats progressistes, fa Federació Valenciana
d'Alumnes d'EPA i a una multitud d'entitats socials i culturals, i que ha aconse-
guit que una gran quantitat d'Ajuntaments i persones s'hagen posïcionat a favor
de la Llei, ha canviat de postura. Ara la Llei és una realitat. No és patrimoni de
ningú en particular, com ens vol fer creure algun sindicat darrerament; ho és del
conjunt de persones i entitats que s'han mobilitzat i que han treballat de valent
durant més de dos anys.

Però encara tenim dos reptes: un, la seua aprovació per les Corts Valencianes, i
1*altre, el seu desplegament. Sobre el primer, la Mesa dels Agents Socials presen-
tarà algunes esmenes a tots els grups de les Corts per tal d'incidir en el debat par-
lamentari. Respecte del segon, caldrà posar en marxa lot un seguit de normes que
la despleguen i que ordenen cl sector de l'EPA al nostre país. Això no serà possi-
ble sense els necessaris recursos econòmics i humans í sense una clara i ferma
voluntat política í un gran consens social. És per açò que la continuïtat de la Mesa
dels Agents Socials, com a interlocutora davant les diferents Administracions Í
com a plataforma assembleària que arreplegue totes les sensibilitats, és més
necessària que mai.

Final del curs passat, jornades de l'STEPV

La integració escolar davant el
desenvolupament de la LOGSE

Des de fa temps estem demanant la Conselleria d'Educació i Ciència que
desenvolupe el Capítol Cinquè de la LOGSE, referit a l'Educació Especial,
ja que, en tenir competències plenes, està obligada a fer-ho.

Sabem que està en preparació una "Llei de la integració", raó per la qual
volem obrir un debat sobre r educació especial, la integració escolar, els
centres especffics d'educació especial...

Al mes de juny passat es van fer quatre jornades obertes -Alacant, Caste-
lló, València i Xàtiva-,amb la participació de 180 persones lligades a l'Edu-
cació Especial per tal de començar els treballs que ens han de servir per a
plantejar l'Administració Educativa Valenciana el model que, fruit del seu
propi debat, el professorat valencià vol per a la Integració Escolar. A partir
de les conclusions de les jornades continuarem enguany. L'STEPV us con-
vida a treballar tots junts per una reforma educativa progressista. També a
l'Educació Especial.

Sexennis
Qui hauria de sol·licitar el cobrament de sexennis?

Encara que l'Administració sembla haver tancat el tema dels sexennis amb
la publicació al DOGV de 17 d'agost de 1994 de dues ordres que regulen el
reconeixement i l'acredilació, Ja falta de pràctica fa que alguns detalls que
amb el temps no tindran massa complicacions, ara per ara, se'ns puguen
escapar.

Entenem que, després de l'aplicació automàtica, tothom haurà de sol·licitar
el reconeixement i, per tant, el cobrament del sexenni que li corresponga.

És ara, en el període transitori, quan es presenten alguns dubtes. Tractarem
de resoldre'ls amb alguns exemples:

A) Abans de \' I d'octubre de 1994 he complit el lr. sexenni:
- S'haurà de sol·licitar i acreditar.
B) Abans de 1' 1 d'octubre de 1994 he complit el 2n. sexenni:
- S'ha de sol·licitar, encara que la persona interessada no ha d'acreditar

.activitats de formació.
C) Abans de 1' 1 d'octubre de 1994 he complit el 3r. sexenni:
- No s'ha de sol·licitar; es cobrarà automàticament.
D) Compliré algun sexenni (lr., 2n. o 3r.) després de I'l d'octubre:
- S'ha de sol·licitar i, si s'escau, acreditar.
Totes les persones que es troben en situació d'haver de sol·licitar el sexen-

ni que li corresponga, tindran a la seua disposició, a les seus de l'STEPV, un
model per formalitzar la seua petició. Podeu passar a arreplegar-lo i resoldre
els vostres dubtes.

Planificació i coordinació,
una nova política per a
l'extensió del valencià

L'extensió de l'ensenyament en la nostra llengua, onze
anys després de l'aprovació de la Llei d'Ús i Ensenyament
del Valencià, ha assolit nivells dispars segons l'àmbit educa-
tiu del qual es tracte.

En cap cas, però, es pot parlar de nivells-satisfactoris si
atenem el caràcter de cooficialitat estatutària del valencià.
No obstant això, es pot afirmar que la presència del valencià
en el sistema educatiu és a la base de la seua fonamenlació
curricular i, en conseqüència, ha d'impregnar el desenrotlla-
ment que se'n faça des de l'Administració educativa fins a la
programació de nivell o cicle.

De fet, i de dret, la LUEV, com a instrument legal i polític
propi, i la LOGSE, com a política educativa comuna per a lot
l'Estat, estableixen els mateixos objectius en matèria lingüísti-
ca per al valencià i per al castellà. A partir d'ací, s'ha de for-
mular el millor programa d'ensenyament bilingüe per a cada
realitat sociolingüística, que faça possible l'assoliment d'eixos
objectius. Dit d'una altra manera: ens queda molt de camí a fer
per tal d'esgotar el sostre que marca la legalitat.

Però una cosa és la llei i una altra la política que l'aplica,
la voluntat política que es tradueix en fets. Avui, com en
altres ocasions en la breu història de la recuperació de la
nostra llengua, les voluntats polítiques es creuen, com no!,
pròximes com són les eleccions autonòmiques i municipals,
ï amb una temeritat sols superada per un r aqu i t i sme
intel·lectual ja característic, algunes veus consideren que el
valencià ha anal massa lluny, que seria millor retrocedir al
demagògic terreny de la voluntarielat personal.

Afortunadament, la societat valenciana en general, i en
particular la comunitat educativa, sosté, curs a curs, una
demanda creixent del valencià com a llengua d'ensenya-
ment. Els treballadors i treballadores de l'ensenyament han
fet esforços importants de formació per a atendre dignament
aqueixa demanda social, i tot aquest aplec de voluntats exi-
geix de l'Administració educativa una decisió clara i ferma
de posar tots els mitjans necessaris per a l'extensió del
valencià.

Davant aquesta esperançadora perspectiva, la política que
s'hi faça ha de ser potenciar, avançar, millorar, des de la pla-
nificació. El curs passat la Conselleria d'Educació no va fer
una oferta pròpia, institucional, de noves línies d'ensenya-
ment en valencià. Es va limitar a autoritzar les peticions que
feien-els centres. Tampoc no hi ha coordinació interna: el
treball de promoció i d'animació que es fa des de l'assesso-
ria de valencià, amb més voluntat que mitjans, no té la rendi-
bililal desitjada si no s'obri la línia d'ensenyament en valen-
cià precisament allí on és la potencial demanda (no sempre
la Direcció General de Centres obri línia on s'ha fet la pro-

moció); convé que la promoció tïnga en compte els elements
més dinàmics que li poden donar suport; la inspecció educa-
tiva, la qual comparteix els mateixos objectius pel que fa a la
promoció del valencià (o no sempre?)T no actua de forma
coordinada amb la Direcció General d'Ordenació; en la
pràctica, la Direcció General de Personal no sempre envia el
personal amb el requisit corresponent per a fer ensenyament
en valencià; els cursos de formació, a més de donar com-
petència, també són promoció del valencià, i ja hem vist els
problemes creats per la seua avaluació... En una paraula: tan
important com fer, és fer-ho bé.

El que evidencia millor que res la manca de planificació
és el fet reiterat que l'extensió de l'ensenyament en valencià
es fa dependre en gran mesura de l'anomenat ajust escolar,
més conegut perquè tots els anys provoca les tristament
conegudes supressions. Per a l'STEPV hauria de ser al con-
Irari: la planificació lingüística forma part de la planificació
educativa i l'ajust escolar hauria de ser la conseqüència, i no
necessàriament negativa. En tot cas, una vertadera planifica-
ció ha de contemplar un termini mïtjà que permeta anar
introduint solucions abans que els problemes s'aborden des
de la improvisació.

Deixem-nos ja de l'ajust anual en funció de conjuntures
i polítiques economicistes i planifiquem l'escola de la
LOGSE i en valencià.

OPINIÓ

L'oposició a les oposicions
La polèmica oberta per la sentència del

Tribunal Superior de Justícia de la Comu-
nitat Valenciana en relació ;i les oposi-
cions de l'ensenyament públic de 199 J ha
suscitat un viu debat que al meu parer
guesliona en sí mateix el sistema de ies
oposicions per accedir a la funció pública.
Es un lema complex i delicat, difícil de
resoldre, al que també voldria aportar les
meues reflexions.

Fa un ans anys vaig ser vocal d'un tribu-
nal d'oposicions a funcionaris d'EGB. El
sistema era lliure. Constava de Ires proves
i cada tribunal tenia unes places, poquíssi-
mes, per otorgar als opositors. A la fi de
tot, la llista d'"aprovals" havia de ser coin-
cident amb aquell nombre de llocs de tre-
ball. Recorde molt vivament la gran dis-
cussió que tinguérem al sí del tribunal per
veure a qui "donàvem" les dues places de
Ciències Socials d'entre un grup molt més
elevat, diguem-ne, "d'opositors finalistes",
tots ells amb notes brillants que sabia el
tribunal no els concurrents que es queda-
ven fora, ja que únicament als que obte-
nien plaça se'ls significava amb una nota-
ció numèrica.

Em consta que algun d'aquells "inca-
paços objectivament de demostrar la seua
suposada professionalitat" a que aludeix la
sentència, ha continuat treballant d'interí i
per fi aquesta vegada ha superat l'oposició.

Estime que estan dient-se moltes inco-
veniències en aquest assumpte. Em primer
lloc l;oposició no garanteix la correcta
transmissió dels sabers als alumnes per

part dels professors escollits doncs és la
titulació obtinguda en acabar uns estudis
la que ho ha de fer. Per tant, i aquesta és 1a
segona punlualilzació que volia fer, la
qualitat de l'ensenyament no necessària-
ment queda garantida per un sistema més
o menys bondadós d'oposicions, sinó per
un bon sistema d'estudis.

En tercer lloc vull dir, com a professio-
nal amb molts anys d'exercici i amb la
millor intenció, que en alguns casos l'opo-
sició ha esdevingut una garantia de posi-
cionamenis professionals instal·lats en la
comoditat, la inèrcia, l'encarcarament,
quan no l'apatia pedagògica, reforçats per
la seguretat del treball.

En quart lloc, he de manifestar que en
tota empresa es valora i considera el tre-
ball realitzat, l'experiència i en aquest sen-
tit els interins han cobert unes necessitats
de l'Administració i han estat aptes per
impartir Ciències Naturals en Losa del
Obispo i Experiències en valencià en Elx.

Sí, ja sé que es dirà que sembla molt fort
que alguns opositors s'hagen quedat sense
plaça amb una puntuació alta, però, coneix
aquest col·lectiu el resultat tingut en ante-
riors convocatòries pels interins que ara
obtenen plaça?; se saben les notes d'aquests
en les anteriors proves? Estan segurs els
opositors del COEP d'obtenir la mateixa noia
en l'hipotètic cas de repetir els exàmens?

El nerviosisme, la sort, el temps real per
preparar l'oposició fent-lo compatible amb
el treball, són factors que compten en tot
tipus d'examen, Í en aquest, a més a més.

pesa i moEt, la relació nombre de
places/opositors, afegint-hi una nota d'in-
quietud i intranquil·litat. Un vell professor
dels meus anys d'estudiant afirmava que "a
la oposíción no se va a aprobar, sinó a
conseguir una plaza en lucha con otros
companeros".

No es pot propalar frívolament la tesi de
que s'ha privilegiat els interins en aquesta
oposició, perquè en tota empresa es valora
cl temps d'experiència í perquè cada vega-
da que es participa en una convocatòria
d'oposicions es juga a unes regles de joc
prèviament establertes, í no per ells preci-
sament.

Finalment, puc dir que la mcua expe-
riència personal com a director d'un
col.lcgi públic des de l'any 86 m'ha portal
a conèixer un bon grup de companys i
companyes interins que han donat mostra
de la seua professionalitat i competència
completes i que si per mi hagués estat, els
haguera otorgat la condició de propietaris
perquè estaven superant l'oposició en el
banc de proves del treball ben fet dia a dia.

Per tant s'haurà d'estudiar com harmo-
nitzar els drets d'uns i altres, però l'expe-
riència sempre haurà de tenir una conside-
ració important. Pense que el col·lectiu
d'interins mereixia unes paraules d'ànim i
reconeixement.

Si les meues serviren per allunyar tes
sospites d'haver obtingut plaça "contra
natura", em donaria per satisfet.

Francesc Úbeda Batalfer
Director del CP Taquígraf Martí (Xàtiva)



N.3 92 DE LA POLÍTICA EDUCATIVA / 11

L'homologació del professorat, per a quan?
Després de la publicació al DOGV de l'Ordre de 16 d'agost de
la Conselleria d'Educació i Ciència, per la qual s'estableixen
els certificats administratius de coneixement de valencià que
expedirà la Junta Qualificadora... (...) s'ha obert la polèmica
sobre l'homologació. I com sempre passa en temes relacionats
amb la llengua al nostre país, les passions han pogut més que
la realitat. Les interpretacions ben intencionades han anat més
enllà de la pròpia ordre el "tocar d'oïda" més que la informa-
ció ajustada i adequada. Uns i altres han volgut; -hem volgut-
anar més lluny del paper escrit, i això, com sempre, té males
conseqüències. Perquè la realitat, la pura realitat, és que el
professorat no està homologat.

La passió Í la urgència per defensar
el que suposadament deia l 'ordre,
seguint el bram dels antivalencianis-
tes de sempre, ha í'et que s 'hagen
donat com a certes coses que no ho
són, com és el cas dels docents .
L'interès en defensar l'ordre en la
mesura -poca, per cert- en què fa
referència a la u n i t a t de la l lengua
catalana, ha fet que quasibé tothom
donés per bones les informacions que
explicaven que finalment el problema
de l'homologació dels docents estava
resolt. I mirarem d ' exp l i ca r -ho .
L'ordre de Conselleria fa referència,
únicament i exclusiva pel que respec-
ta a l'homologació, als títols adminis-
tratius que emet la Junta Qualificado-
ra de Coneixements del Valencià, que
depèn de la Direcció General de Polí-
tica Lingüística. El reciclatge del pro-
fessorat del País Valencià està regulat
per una ordre de Conselleria de l'any
1985, que encara és vigent i depèn
del Servei d'Ensenyaments de Valen-
cià i de la Direcció General d'Orde-
nació. El professorat valencià es reci-
cla a través dels coneguts popular-
ment com a cursos de l'ICE (l'ÏCE,
en realitat, ja no existeix) i no a tra-
vés de la Junta Qualificadora. El que
s'ha homologat ara han estat els cur-
sos de la Junta i no els de l'ICE; per
tant, el professorat no està homolo-
gat. I no ho diem nosaltres, ho diu
l'ordre, o millor dit, no ho diu, Í així
ho van reconèixer en una comparei-
xença davan t el Consel l Escolar
Valencià.

La història de l'Homologació de
titulacions comença per als docents
l 'any .1988, quan els Consellers de
Cultura de les Illes Balears, de Cata-
lunya Í del País Valencià es van reu-
nir per a "normalitzar" el trànsit de
professorat entre les comunitats lin-
güístiques de parla catalana. Tots tres
es van comprometre a legislar sobre
el tema i a publicar, cadascun en el
seu territori, l'ordre que ho fes possi-
ble.

Així, el 10 de febrer de l'any 1988
el Govern de les Illes Balears publi-
cava una ordre que, en el seu article
1, deia: "Es reconeix a tots els efectes
acadèmico-administratius, dins

l'àmbit competencial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, l 'equi-
valència amb els programes d'estudi
de Llengua Í Li tera tura Catalanes
d'aquells que són aprovats i impartits
en relació a la seva pròpia llengua per
les Comunitats Autònomes Catalana i
Valenciana en tots els cursos i nivells
d'ensenyament no universitari." Í en
l'article 2, deia:"S'habili ta, igual-
ment, per a la impartició dels ensen-
yaments corresponents a l'assignatura
de Llengua i Literatura Catalanes, en
els n ive l l s referenciats a l ' a r t i c l e
anterior, els professors que tenguin
reconeguda l'adequada capacitació
per la Comunitat Catalana i Valencia-
na".

L'li de febrer de 1988 el Govern
de Catalunya publicava una ordre
exactament igual que l'anterior, can-
viant Comunitat Autònoma Catalana
per Comunitat de les Illes Balears.

Des d'aleshores tothom espera del
Govern valencià la publicació de
l'ordre a la qual es va comprometre
en aqueixa reunió i que afectava als
docents. L'ordre no s'ha publicat. I
això s i g n i f i c a que el professorat
valencià, o el professorat reciclat al
País Valencià, pot circular lliurement
-o quasi- per les Illes i per Catalunya,
però no a la inversa. I encara més,
significa que el professorat valencià
que, per raons de treball, s'ha reciclat
a les Illes o a Catalunya, i per tant ha
aconseguit "l'adequada capacitació"
no la pot fer valdré ací. Si no pot fer
valdré ací la seua "capacitació" no
podrà accedir a una plaça catalogada
en valencià en el concurs de trasllats,
i si torna al País Valencià s'haurà de
tornar a reciclar. L'única excepció és
la del professorat de l'assignatura de
Valencià/Català, que gràcies a la nor-
mativa del Concurs General de Tras-
llats feta en Madrid -el sant, com més
lluny, més miraculós- pot circular
lliurement per tot el territori d'àmbit
lingüístic català.

Tot això, gràcies a la Conselleria
d'Educació de la Generalitat Valen-
ciana, que ho fa per l'especial consi-
deració que té amb el col·lectiu pro-
fessional que més ha fet, i amb més
esforç personal, per la recuperació i

normal i t zac ió del ca ta là al País
Valencià -no es mereixen-. És una
bona broma de l'Administració que
esdevé en una actitud oportunista, no
exempta de cinisme, quan no s'ha
molestat en explicar això pública-
ment, ha preferit que circulés una
informació incorrecta, però que ha
despertat esperances en molta gent,
ha preferit escoltar les l loances a
l 'ordre -que se'n mereix, però per
altres raons- que desfer el malentès, o
millor encara, aprofitar l'ocasió per
•solucionar definitivament el proble-
ma dels docents. Déu nostre senyor i
ells sabran per què no ho han fet!

SI EL PROFESSORAT NO ESTÀ
HOMOLOGAT, QUI HO ESTÀ?

El fet que administrativament la
llengua catalana tinga noms diferents,
combinat amb que la capacitat admi-
nistrativa dels tres territoris es cir-
cumscriu als seus propis àmbits i cap
dels tres pot administrar sobre els
altres, està a la base del problema de
les Homologacions.

Els tres territoris tenen la capacitat
d'emetre titulacions administratives
pel que fa al coneixement de la llen-
gua i de reconèixer com a vàlides per
al seu territori titulacions emeses en
d'altres.

Les universitats, alhora, són institu-
cions acadèmiques que gaudeixen
d'autonomia per a fixar i emetre titu-
lacions acadèmiques, però que conti-
nuen mantenint una certa dependèn-
cia tant dels governs autònoms de)
territori en què es troben com de
l'Estat central.

Com que en el cas de les Homolo-
gacions ens trobem davant de Titula-
cions Administratives però també de
Titulacions Acadèmiques, creiem
convenient fer una primera aproxima-
ció al tema per aquesta distinció.

Qui pot fer què amb el
valencià/català?

A) Titulació acadèmica: expedida
per la Universitat.

1. Llicenciat en Filologia Valencia-
na/ Llicenciat en Filologia Catalana...
aquestes titulacions a efectes acadè-
mics estan homologades per les uni-
versitats. Això significa que una per-
sona que haja iniciat els seus estudis
en qualsevol universi tat pot conti-
nuar-los en la que vulga. Per tant són
títols homologats.

2. Professorat d'EGB amb l'espe-
c ia l i t a t de Valencià.. . n igual que
l'anterior.

3. Cursos de reciclatge per a pro-
fessorat... a efectes acadèmics estan
homologats. Però els cursos de reci-
clatge sense una titulació administra-
tiva no serveixen de res, i administra-
tivament no estan homologats.

B) Titulació administrativa: expe-
dida per T Administració.

1. Certificat de Capacitació, Certi-
ficat d'Aptitud, diploma de Mestre en
Valencià... Titulació específica per a
l 'ensenyament , capacita per a fer
ensenyament de Í en valencià. Aques-
ta titulació la dóna l'Administració en
superar els cursos de reciclatge de
professorat homologats per les uni-
vers i ta ts ; per t an t , el que fa és
reconèixer una titulació acadèmica.

2. Certificat de coneixements de la
Junta Qualificadora de Coneixement
del Valencià (JQCV)... Acredita els
coneixements de valencià de la
població adulta. Ha quedat homolo-
gat amb l'Ordre de 16 d'agost de
1994 de la Conselleria.

Aquesta estructura de titulacions és
semblant en les Illes i Catalunya, on
també existeix una doble via Admi-
nistrativa-Acadèmica de titulacions.
Però estan o no homologades les dife-

rents titulacions per als tres territo-
ris?; és a dir, són intercanviables?...
Les titulacions acadèmiques si, les
administratives no. Tots dos casos
amb excepcions.

Què està homologat?
Per a que existesca homologació ha

d'existir reciprocitat; és a dir, cadas-
cuna de les tres administracions ha de
reconèixer la validesa de les altres
dues i, per tant, han d 'exist ir tres
ordres diferents per a cadascun dels
territoris. Això és el que ha passat
amb el B.2 -és a dir, amb els de la
JQCV-; en publicar Conselleria de
València la seua ordre, les altres
-illes i Catalunya-ja estaven publi-
cades.

Què no està homologat?
Ara bé, què passa amb el B.l i

l'A.3, que són titulacions específi-
ques per a l'ensenyament? L 'any
1988 es va fer un acord verbal entre
les tres Comunitats Autònomes per a
fer l'Homologació específica per als
docents; l'acord era per reconèixer,
tant a efectes acadèmics com de
mobilitat del professorat, les titula-
cions corresponents a B.l. A Catalu-
nya l'ordre es va publicar el 15 de
febrer de 1988; u tes Illes, el 10 de
febrer de 1988; al País Valencià enca-
ra no s'ha publicat.

En no exis t i r la reciprocitat no
existeix l'homologació.

Això significa que el professorat
valencià que té titulació expedida per
l'Administració valenciana pot des-
plaçar-se a les Illes i a Catalunya,
però no a la inversa. I encara més, els
ciutadans valencians que treballen a
les Illes o a Catalunya i tenen titula-
cions emeses per aquelles administra-
cions no les poden fer valdré per les
corresponents als docents d'ací.

El nostre reconeixement a Francesc Ferrer i Pastor
L'STEPV s'adhereix als diversos reconeixements que ha

rebut per part del Col·lectiu de Mestres de la Safor, Escola
d'Estiu Marina-Safor, Moviment de Renovació Pedagògica
del PV, i ara, la Generalitat Valenciana, la tasca lingüística i
normalitzadora desenvolupada per FRANCESC FERRER I
PASTOR, Premi de les Lletres Valencianes 1994.

En aquest modest reconeixement no podem oblidar eixe
vocabulari "valencià-castellà", llibre que trobem en la majo-
ria de les cases i eina de tan gran utilitat a les nostres escoles,
el qual ens ha facilitat l'aprenentatge i ús de la nostra llen-
gua; això sense oblidar el seu "Diccionari General" i el "Dic-
cionari de la Rima".

L'obra de Francesc Ferrer i Pastor s'ha convertit en
una fita important de la normalització lingüística del
nostre País, un procés en marxa que està demostrant:
que, gràcies a persones com Francesc, l 'ensenyament
del valencià és un element de convivència, tolerància i
integració de tots els sectors educatius i de la societat
valenciana en general.

L'STEPV fa una crida a totes les persones a treballar i
seguir en el camí encetat per Francesc Ferrer i Pastor.

"PER UNA SOCIETAT DE FUTUR: ESCOLA EN
VALENCIÀ".
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All-i-Oli
Quaderns de l'Ensenyament del País Valencià

Amigues i amics de l'STEPV:
Els propers dies celebrarem un aniversari molt especial: els nostres Quaderns de l'Ensenyament del faís Valencià, ALL-I-OLI, fan 15 anys. A hores'd'ara som, conjunta-

ment amb SAÓ, la revista decana de les que s'editen en el Faís Vaíencià.
L'ALL-I-OLI va ser la primera revista de l'ensenyament i l'única que al llarg d'aquests anys ha mantingut la seua periodicitat informant i reflexionant puntualment sobre els

fets educatius. Durant aquest temps hem Intentat acomplir aquest objectiu. I ho volem fer en el futur.
Ffer.a celebrar-ho estem preparant una edició especial que pretén repassar els darrere 15 anys, que tantes novetats han aportat al món de l'ensenyament.
AI mateix temps, ha començat un nou període electoral. A l'ensenyament públic la campanya començarà el dia 9 de novembre, a l'ensenyament privat el dia 2, les altres

vindran després. Abans presentarem les nostres candidatures.
Volem fer coincidir aquests dos fets tan significatius per al sindicat I és per això que us convidem als sopar-festa de presentació d'aquesta edició especial i de les candi-

datures el divendres 4 de novembre, a les següents ciutats: Castelló de la Plana, Restaurant Gredos. Elx, Restaurant del Parc Municipal. València, Societat Coral El Míca-
let, amb l'actuació de l'Orquestra Els Impresentables.

Fons d'acció social per al personal docent
La Conselleria d 'Educació i els

sindicats vàrem arribar i\ un Acord el
passat dia 10 de juny de 1994 sobre
el Fons d'Acció Social que es destina
a finançar accions i programes de
caràcter social entre els empleats
públics.

L'STEPV va obrir un període de
consulta entre el professorat, pràctica
democràtica a la que eslem acostu-
mats, mentre d'altres sindicats signen
tot a l lò que l 'Administració posa
damunt de la taula sense comptar
amb l'opinió dels seus representats.
Com a resultat d'aquestes consultes
decidírem signar-lo, encara que
algun sindicat, dins de l'estil que el
caracteritza, ho negue als seus "libe-
los".

No obstant, i encara que signàrem
l'acord, l'STEPV discrepava
d'alguns punts:

- primer per la quantitat del fons
(50 mi l ions de pessetes),ja que
segons les nostres dades, ens corres-
ponien per a equiparar-nos a la resta
d'empleats públics més de 250
milions. A l'acord apareix el com-
promís de la Conselleria d'Educació
d'augmentar el fons en una quantia
en condicions d'igualtat amb la resta
de treballadors de la Funció Pública.
Motiu pel qual vam decidir plasmar
la nostra signatura.

- Segon, per la creació d ' u n a
Comissió de Seguiment de l'Acord.
Per a nosaltres han de ser lots els sin-
dicats, signants o no, els que desen-
volupen qualsevol acord. És una
màxima democràtica. Imagineu-vos
que al Parlament sols els grups polí-
tics que voten a favor d'un text de
llei puguen controlar la seua aplica-
ció, seguir el seu desplegament o fer
una valoració del text. Si així fóra
estarien parlant d'involució, discri-
minació, cop de mà, etc. Per aquest
motiu, l'STEPV va signar l'acord
amb la salvaguarda de considerar que
aquest apartat contradiu la legalitat
vigent i és objecte de recurs.

Ara, a mitjans d'octubre, encara no

s'ha publicat al DOGV. No obstant,
en síntesi, cl seu con t ingu t és el
següent:

RESUM DE L'ORDRE ON ES
CONVOQUEN I ES DICTEN
NORMES PER A LA
DISTRIBUCIÓ DEL FONS
D'ACCIÓ SOCIAL PER AL
PERSONAL DOCENT NO
UNIVERSITARI DEPENENT DE
LA GENERALITAT
VALENCIANA

I. BASES GENERALS
Aquests fons, la quantia dels quals

és de 50 milions, estan destinats al
professorat docent en concepte d'aju-
des per a compensar una part o la
totalitat de les despeses derivades
dels següents conceptes:

a) Ajudes per a discapacitats: 18%.
b) Ajudes per estudis de fill i còn-

juge: 38%.
c) Ajuda assistencial: 32'5%.
d) Ajuda per defunció: l'5%.
e) Ajuda excepcional: 10%.
La Comissió d 'Acció Social

podrà traspassar crèdit sobrant d'u-
na modalitat ja resolta a una altra
que no haja cobert l'ajuda màxima
prevista.
Comissió d'Acció Social (p. 4)

Es crea una Comissió formada per
Administració i Sindicats que valo-
rarà les sol·licituds, farà la proposta
de resolució i serà l'òrgan encarregat
de l'estudi i resolució de les reclama-
cions.
Participants (p. 6)

Personal docent de l'Ensenyament
Públic; funcionaris de carrera, en
pràctiques i interins. Familiars en cas
de defunció del titular.
Documentació (p. 7 Í 8)

- Sol·licitud conforme model ofi-
cial.

- Fotocòpia completa de declara-
ció de l'IRPF de l'any 92.

- Documentación específica en
cada tipus d'ajuda.

Presentació d'instàncies (p. 9}
- A les Direccions Territorials d'E-

ducació.
- Termini d'un mes a partir de la

publicació de l'Ordre al DOGV.

II. BASES ESPECÍFIQUES
Resum de les'distintes modalitats.
Totes les referències als fills i

filles, en les bases específiques, s'en-
tenen fetes tant als fills biològics
com als adoptats o en règim d'acolli-
ment o tutela.

En la modalitat d'ajudes a fills i
cònjuge, s'entén per cònjugem cònju-
ge o ço n vi vent.

A. MODALITAT: AJUDA A
DISCAPACITAT

OBJECTE: Compensar, en part,
les despeses ocasionades al titular,
membres de la seua unitat familiar o
convivent que depenguen d'aquest a
causa de situacions de disminució,
igual o superior al 33%, física, psí-
quica o sensorial.

QUANTIA: Mínima, 15.000 ptes.
Màxima, 45.000 ptes.

B. AJUDES PER ESTUDI DE
FILLS I CÒNJUGE

OBJECTE: Compensarien part,
les despeses ocasionades per l'as-
s i s tènc ia de f i l ls o cònjuge del
sol·licitant escolaritzats en els nivells
no universitaris o universitaris, a cen-
tres públics o privats.
Classes d'ajudes

b,l Per a escoles infantils,
b.2 Per al pagament de taxes o

preus públics universitaris.
b.3 Borsa d'estudis universitaris.

Forma d'adjudicació
El fons assignat a aquesta modalitat

es distribuirà amb el següent criteri:
Ajuda b. 1, el 20%.
Ajuda b.2, el 60%.
Ajuda b.3, el 20%.
QUANTIA: Als tres casos.
Mínima: 15.000 ptes.
Màxima: 40.000 ptes.

C. AJUDA ASSISTENCIAL
OBJECTE: Compensar en part

les despeses ocasionades per l'ad-
quisició de pròtesis no cobertes o
cobertes parcialment pel sistema de
la Seguretat Social, de 1TVSS o
qualsevol altre organisme o sistema
mutua l i s t a de caràcter públic, de
l'ús del titular.

QUANTIA: Mínima, 5.000 ptes.
Màxima:

-Peraudífon, 10.000 ptes.
- Per dentadura superior o inferior,

11.250 ptes. " ,
- Per implantaments osteointe-

grats, 10.000 ptes.
- Per ortodòncia a menors de 18

anys, 10.000 ptes.
- Per calçat corrector, 8.000 ptes.
- Per correctors oculars, 10.000

ptes.

D. AJUDA PER DEFUNCIÓ
OBJECTE: Ajuda econòmica d'im-

port únic per a compensar les despe-
ses ocasionades per la defunció del
personal contemplat en la base gene-
ral 6.1.a. (funcionaris de carrera, en
pràctiques i interins).

AJUDA MÀXIMA: 100.000 ptes.

E. AJUDES EXCEPCIONALS
OBJECTE: Ajuda econòmica de

pagament únic, de caràcter excepcio-
nal, destinat a atendre situacions
d'especial necessitat o situacions
imprevisibles, no contemplades en la
resta d'ajudes, sobrevingudes al per-
sonal contemplat en la base general
6.1.a.

En el moment de la publicació el
Sindicat disposarà d 'un servei
d'assessorament per a l'afiliació.

Insubmisos: Absolució
L'STEPV manifesta el total rebuig al procés judicial ini-

ciat contra l'insubmís FRANCESC MIQUEL RICO, exigint el
sobreseïment d'aquest procés, així com de tots aquells que estan
pendents a tot arreu de l'Estat. Des del món de l'ensenyament i
l'educació no podem entendre com són penalitzades aquelles con-
viccions pacifistes, aquells valors de solidaritat i tolerància, dels
quals els insubmisos són un clar exponent.

Des de l'STEPV recolzem l'actitud d'INSUBMISIÓ contra
l'anomenada Prestació Social Substitutòria (PSS), perquè pensem
que l'Objesció de Conciència no pot ser un càstig ni una penalitza-
ció. Entenem la insubmisió no com un escaqueig social, sinó com
un compromís amb un món més solidari i més just, sense cap mena
de violència.

Francesc Miquel Rico, QUICO, així ho ha demostrat amb la seua
trajectòria individual i col·lectiva, treballant des de les entitats cívi-
ques, socials i culturals de Bocairent; compromès amb el seu poble
i amb tota la problemàtica actual que l'envolta.

L'STEPV demana:
"Quico absolució i la llibertat per tots els insubmisos".
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EL NOSTRE
COMPROMÍS
DAVANT LES

ELECCIONS
SINDICALS

La Confederació
d'STEs davant la
reconversió del

sistema educatiu

La Confederació d'STEs, davant la pro-
gressiva implantació de la Reforma Edu-
cativa, considera que aquest procés de
reconversió ha d'estar sotmès a una nego-
ciació contínua i real.

De la mateixa manera, manifestem que
és necessari aprofundir més en les com-
petències en matèria educativa en cada un
dels llocs amb transferències i també
demanem que es comence, amb caràcter
urgent, el traspàs de competències en edu-
cació a la resta de comunitats i nacionali-
tats que encara no les tenen.

La Confederació d'STEs està demostrant
al llarg d'aquests anys amb propostes i
alternatives concretes, plantejades a tots
els àmbits de negociació Í participació Í
arreplegades en la pràctica dels sectors
educatius progressistes, que és possible
una política educativa que servesca per
avançar en el model d'una Escola Pública
de Qualitat.

UNA PLATAFORMA PER A UNA NEGO-
CIACIÓ GLOBAL

Tothom és conscient que l'aplicació de la
LOGSE està suposant, de manera enco-
berta, el procés de reconversió més fort
que ha patit el sistema educatiu aquest
segle. La gran majoria del Professorat,
degut a les formes d'actuació dels dife-
rents Governs Autònoms i del MEC, ho ha
percebut de forma traumàtica, negativa, i
en el millor dels casos, amb poques apor-
tacions de canvi. La Confederació d'STEs,

des del primer moment va apostar per la
necessària transformació d'un sistema
educatiu caduc que necessita renovar-se
í perquè es garantesca el finançament de
la seua aplicació; no obstant, la reforma
no està essent allò que esperàvem.

I. L'Educació, un servei públic. Per una
Llei de Finançament

1 .-Inversió, almenys, del 6% del PIB en
Educació. Llei de Finançament per l'apli-
cació de la LOGSE.

2.-Negociació global del procés de
reconversió. Control de fons destinats a
Educació.

3.-Negociació de la xarxa de centres i
mapa escolar. Negociació dels Catàlegs
de Llocs de Treball, que aborde de forma
definitiva el coneixement d'ambdues llen-
gües oficials, dels centres d'Infantil,
Primària i Secundària. Negociació de
l'aplicació de la LOGSE als Ensenyaments
Especialitzats: Escoles Oficials d'Idiomes,
Escoles d'Arts Aplicats i Oficis Artístics,
Escoles d'Art Dramàtic i Conservatoris de
Música.

4.-Millora dels serveis d'atenció a
l'usuari en les diverses dependències
públiques.

5.-Oferta per part de les Administra-
cions de places d'Educació Infantil de 0-6
anys. especialment en els sectors més
desafavorits, d'acord amb les demandes
socials i amb caràcter voluntari per a
l'alumnat.

II. Per unes condicions de treball dignes.
Major oferta de serveis socials i
complementaris en l'ensenyament

ó.-Pacte d'Estabilitat per al professorat
Interí fins la seua funciona r ització. No vin-
culació entre oposicions i accés a les llistes
d'interinitat; llistes per antiguitat.

Accés lligat a la formació, que garan-
tesca la funcionarització del professorat
interí després de tres anys d'experiència
docent.

/.-Cobertura de totes les vacants, des de
principi de curs, mitjançant adjudicació
pública i requisit d'especialitat Í modalitat
lingüística.

Dotació suficient per a cobrir totes les
substitucions i suports.

8,-Dotació de personal d'Administració i
Serveis a tots els Centres.

No a la utilització d'objectors de cons-
ciència en els centres docents.

Estabilitat per al personal d'Administració
i Serveis i cobertura de les substitucions.

9.-No a la privatització dels serveis (men-
jador, neteja...).

10.-Creació de menjadors escolars on els
Consells Escolars els demanen. Creació de
la figura d'encarregat de menjador i dota-
ció d'educadors perquè el professorat deixe
de realitzar aquestes tasques.

Disminució de les ràtios en els menjadors
escolars.

11 .-Solució definitiva als processos de
funcionarització del personal laboral
docent.

12.-Rebuig de les hores extres i dels
contractes a temps parcial.

13.-Contra la precarització de l'ocupa-
ció a l'ensenyament privat.

Cobertura de vacants i substitucions en
l'ensenyament concertat amb borses públi-
ques.

14.-Reducció de l'horari lectiu del pro-
fessorat, per permetre altres tasques
necessàries en la labor educativa. Tindran
també la consideració d'hores lectives, de
docència directa, les dedicades a activitats
amb l'alumnat en laboratoris, biblioteques
i tutories i els desplaçaments del professo-
rat itinerant.

15.-Reducció de l'horari lectiu a les per-
sones majors de 55 anys. Reducció de jor-
nada per estudis, estat físic i embaraç.

Ió.-Equiparació de les condicions labo-
rals Í salarials entre els treballadors i tre-
balladores de centres privats i públics.

17,-Garantir l'estabilitat laboral de! pro-
fessorat tècnic de Formació Professional i
altres col·lectius afectats per problemes de
titulacions derivats de l'aplicació de la
LOGSE.

III. Retribucions. Jubilació

1 8.-Recuperació del poder adquisitiu.
Augments salarials lineals Iguals a l'IPC
real. Clàusula de revisió salarial semestral
Í no fons de compensació. Dret a la nego-
ciació col·lectiva.

19.-Rebuig a tota diferenciació que
supose categorització o divisió salarial.
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Retribució salarial amb dos únics concep-
tes: salari igual per tothom i complement
per antiguitat (triennis).

20.-Homologació amb la resta del fun-
cionariat. No als sexennis. Transitòriament
retribució complementària única. Les
pagues extraordinàries han de ser cadas-
cuna d'elles d'igual quantia a una men-
sualitat per tothom.

21 .-Pagament de dietes per desplaça-
ments a qui desenvolupe el seu treball en
més d'un centre.

22.-Jubilació Forçosa als 60 anys Í
voluntària als 55, o 30 de serveis, en
qualsevol dels casos, amb el 100% com a
mínim del salari en actiu.

23.-Cap pensió per sota del salari
mínim interprofessionaí. Revaloració fins el
100% de salari en actiu, com a mínim.
Desaparició del període de carència per a
les pensions d'incapacitat permanent, viu-
detat i orfandat.

24.-Ampliació indefinida del termini
fixat per la disposició transitòria 9 de la
LOGSE. Augments lineals en totes les pen-
sions Í clàusula de revisió semestral con-
forme a l'IPC.

IV. Garanties i seguretat en el treball. Per
un servei de salut públic, gratuït i de
qualitat

25.-Creació de Comissions de salut
laboral i higiene, amb participació de les
Juntes de Personal Í Comitès d'Empresa.

26.-Supervisió i compliment en tots els
centres de ies mesures de Seguretat i
Higiene contemplades en la legislació
laboral.

27.-Garanties Í assistència suficient en
tots el casos referits a responsabilitat civil i
penal, així com a seguretat en el treball.

28.-Assegurança de Vida Í Accidents, a
càrrec de l'Administració, per a tot el pro-
fessorat.

29.-Per un Servei de Salut únic i públic.
Per una Llei se Seguretat Social que con-
temple: 100% del sou en actiu en cas de
malaltia o accident, igualtat d'homens Í
dones; reconeixements mèdics periòdics
(mínim, bianuals) i gratuïts; catàleg de
malalties professionals i pla de prevenció;
atenció total a les malalties psíquiques,
bucals i de la vista; tractament i reeduca-
ció de la veu; garantir el dret a escollir
tractaments alternatius (homeopatia, acu-
puntura, medicina natural...); solució
immediata al problema de l'atenció gine-
cològica.

30.-Augment del nombre de dies per
permís de maternitat. Garantia de canvi
de destinació per problemes en l'embaràs.

V. Cos únic d'Ensenyants

31 .-Titulació única per accedir a la
docència en tots els nivells educatius, amb
programes diferenciats segons el cicle
educatiu i l'especialitat. Accés indefinit de
mestres al primer cicle de Secundària
Obligatòria.

32.-Integració de les Escoles Infantils i la
Universitat en el sistema educatiu com un
procés total coordinat.

33.-Horari suficient per desenvolupar les
tasques encomanades com a única com-
pensació per l'exercici d'un càrrec. Total
oposició a la compensació amb retribu-
cions específiques, puntuació per concur-
sar, mèrits...

34.-Ampliació i generalització de les
llicències per estudis. Retribució íntegra.

35.-Implantació de l'any sabàtic, mit-
jançant un pla pluridnual que permeto
accedir a tots els i les sol·licitants, per rea-
litzar activitats de formació i investigació
que repercutesquen en la pràctica docent.

36.-Mobilitat del professorat, entre els
diferents cicles i nivells educatius, mit-
jançant Concurs de Trasllats, sempre que
es tinga la formació i especialització ade-
quada per ai lloc al qual s'opte.

37.-No als trasllats forçosos fora de la
localitat o zona educativa.

38.-Concurs de Trasllats: desaparició de

la puntuació per mèrits distints de l'anti-
guitat.

Reconeixement dels serveis d'interinitat.

VI. Mesures sobre escolarització i
planificació escolar. Compensació de
les desigualtats socials i educatives

39.-Planificació d'un sistema educatiu bilin-
güe. Reducció de les ràtios en tots els nivells
educatius, tant en l'ensenyament estatal com
concertat, aplicant amb caràcter progressista
els criteris que conté la LOGSE. 0-1 anys: 5
alumnes; 1 -2 anys: 8; 3 anys: 15; 4-5 anys:
18; Primària: 20; Escola Rural (amb varis
nivells): màxim 15; Secundària Obligatòria:
25; Pràctiques i FP: 15; Batxillerats: màxim
28. Desmassifícació dels Centres d'Ensenya-
ments Especialitzats.

40.-Professorat de substitució per a les
baixes per malaltia, permisos, etc.. i pro-
fessorat de suport suficient en els centres,
que permeto les coordinacions pedagògi-
ques i el funcionament de seminaris i
departaments.

41 .-Generalització efectiva dels progra-
mes d'integració de xiquets Í xiquetes amb
N.E.E. en tots els centres, amb un procés
d'humanització i com a respecte als drets
de l'alumnat i del professorat.

42.-Reducció, racionalització i ílexibilit-
zació de les ràtios en integració, amb
dotació de mitjans adequats i eliminació
de barreres arquitectòniques.

43.-Escolarització de la població de tres
anys en espais adequats i amb personal
suficient i qualificat. Creació de les Escoles
Infantils, que cobresquen les demandes
entre O i ó anys.

44.-Dotació de personal per atendre tots
els serveis que necessita l'ensenyament:
biblioteques, laboratoris, administració,
departament d'orientació...

45.-Ampliació de l'oferta d'educació
per a persones adultes, amb modalitat
presencial Í plantilla pròpia. Eliminació de
les prolongacions de jornada.

46.-Augment suficient de centres i plan-
tilles per eliminar els dobles torns.

47.-lmplantació de la nova FP de forma
negociada, participativa Í segons criteris
socials.

48.-Retribució de les pràctiques en
empreses (FCT). Rebuig de la utilització de
l'alumnat en pràctiques d'FP com a mà
d'obra barata.

49.-Negociació amb les Juntes de Per-
sonal, Comissions Provincials de Concerto
Comitès d'Empresa de Personal Laboral
de tota supressió, transformació o nova
creació de llocs de treball.

50.-Gratuïtat dels materials en nivells
obligatoris. Augment del nombre de
beques per garantir la gratuïtat de
l'ensenyament a les classes socials més
desafavorides.

51.-Pla de construcció Í adequació de
centres d'acord amb les necessitats que
implica l'aplicació de la LOGSE.

52.-Dotació als centres -en un pla coordi-
nat amb Ajuntaments, Diputacions, APAs-
de mitjans econòmics Í humans per desen-
volupar activitats complementàries gratuïtes.

53.-Millora del servei de transport esco-
lar. Inspeccions periòdiques.

54.-Atenció especial a l'Escola Rural, a
les unitàries i centres incomplets, dotant-
los de normatives específiques que regulen
el seu funcionament.

55.-Atenció especial a les zones més
desafavorides: suports específics, serveis
compensatoris...

56.-Nova distribució del calendari esco-
lar, amb períodes vocacionals cada tri-
mestre, que permetan una major adequa-
ció dels ritmes escolars.

VII. Gestió democràtica dels centres:
Autonomia i Participació

57.-Descentralització dels serveis educa-
tius, dotant de major capacitat d'actuació
a unitats territorials menors.

58.-Participació democràtica i activa de
tots els sectors. Potenciació de Claustres Í

Consells Escolars en centres públics Í con-
certats, dotant-los de majors competèn-
cies.

59.-Creació Í potenciació dels Consells
Escolars Municipals, Territorials i Provin-
cials.

60.-Potenciació del paper dels Consells
Escolars Autonòmics i de l'Estat, per una
planificació educativa participativa i
democràtica.

61 .-Foment de l'edició de materials edu-
catius propis. Potenciació de l'edició de lli-
bres de text Í materials escolars realitzats
d'acord amb la realitat sociolingüística de
cada lloc, amb caràcter coeducatiu i ade-
quat a les necessitats de xiquets ï xiquetes.

62.-Campanyes que presenten la
importància de l'educació com a servei
públic, la idoneïtat dels programes bilin-
gües, la participació i la revaïoració social
del treball docent.

63.-Fomentar la identitat cultural, mit-
jançant el coneixement de l'entorn, com a
principi educatiu progressista.

64.-Desenvolupament de programes de
coeducació, educació sexual, educació
mediambiental, educació per el consum,
educació per a la pau, per a la democrà-
cia...

65.-Propiciar una educació basada en
valors, crítica i solidària, i en l'acceptació
de la diversitat ètnica i intercultural.

66.-Propiciar una educació que fomente
l'autonomia de les persones i els aspectes
sòcio-afectius.

67.-Funcionament flexible dels centres
que permeto l'assumpció, per part de les
dones, de les tasques de gestió Í coordina-
ció, així com la seua participació en la
formació permanent.

VIII. Formació permanent en l'horari
lectiu. Suport a la renovació
pedagògica

68.-Progressiva implantació d'activitats
de formació per al conjunt del professorat,
gratuïtes i en l'horari lectiu.

69.-Potenciar la formació d'equips, el
treball dels quals incidesca directament a
l'aula Í estiga lligat als projectes educatius
dels centres.

70.-Atenció especial a l'adquisició de
competència lingüística en valencià, pre-
paració tutorial, metodològica Í científica.

71 .-Implantació del doble idioma i
ampliació de les possibilitats d'opció, des
dels inicis de Primària.

72.-Implantació generalitzada de les
especialitats de Música, Educació Física i
Idioma al mateix temps que l'Educació
Primària.

73.-Dotació a tots els centres que ho
necessiten d'Aules-taller, personal de
pedagogia terapèutica, logopedes Í fisio-
terapeutes.

74.-Departament d'Orientació en tots
els centres. Serveis Psicopedagògícs i
d'Orientació que atenguen, mitjançant un
pla coordinat, a l'alumnat d'Infantil,
Primària i Secundària.

75.-Atenció sanitària pública i gratuïta
en tots els Centres Educatius.

76.-Democratització dels CPRs i CEPs.
77,-Els llocs d'assessors pedagògics tin-

dran caràcter temporal i no comportaran
mèrits ni puntuacions addicionals que con-
figuren un nou model de carrera docent.
Ampliació de l'assessoria de valencià.

78.-L'Administració recolzarà amb
recursos econòmics, materials i humans els
Moviments de Renovació Pedagògica i
Col·lectius que treballen per la millora de
l'ensenyament públic.

79.-L'Administració ofertarà al professo-
rat interí activitats de formació en les
mateixes condicions que a la resta del
professorat, sense excloure'l d' ofertes
específiques.

80.-Autonomia a les comunitats educati-
ves per prendre decisions democràtiques
sobre el model de Jornada Escolar -contí-
nua o partida-, d'acord amb ei Projecte
de Centre.

81 .-Modificació negociada dels Regla-
ments Orgànics de funcionament dels
centres per propiciar models de gestió
democràtica.

82.-Derogació de la norma sobre
adquisició ae noves especialitats. Pro-
grames de formació i especialització
específics per al personal afectat per la
reconversió.

83.-Compliment del compromís de
l'Administració d'ofertar cursos per al
professorat mal adscrit sense habilitació
adequada.

84.-Les taxes acadèmiques del profes-
sorat i els seus fil ls hauran de ser
finançades per l'Administració Educati-
va, com a retribució indirecta del profes-
sorat Í promoció de la seua formació
permanent.

IX. Per un Sindicalisme autònom i
assembieari. Per la negociació
col·lectiva

85.-Augment de competències a les
Juntes de Personal, dotant-les de mitjans
adequats per a l'exercici de les seues
tasques.

86.-Mesures que faciliten l'exercici de
les tasques sindicals.

87.-Descentralització del marc actual
de relacions laborals i de la Negociació
Col·lectiva.

88.-Creació de les diverses Meses de
Negociació a tots els àmbits territorials.

89.-No a la Llei de Vaga. No als
decrets de serveis mínims, per l'autore-
gulació de la vaga.

90.-Repartiment equitatiu Í just entre
tots els sindicats del patrimoni sindical
acumulat, procedent de les auotes obli-
gatòries del conjunt dels treballadors Í
treballadores.

X. Per una Universitat Pública i gratuïta

91 .-Desenvolupament i consolidació
de les Universitats Públiques.

92.-Reducció dels cossos docents í
adequació de les plantilles a les necessi-
tats actuals.

93.-Suport a la realització de Tesis
Doctorals Í investigacions que donen res-
posta a problemes i necessitats de la
societat. Suport a la investigació científi-
ca i docent. Difusió dels treballs d'inves-
tigació.

94.-Coordinació a tots els nivells entre
les diverses universitats. Oferta d'estudis
que corresponguen a les demandes i
necessitats de fa societat. La formació
dels futurs docents ha d'incloure com-
petència lingüística en les dues llengües
oficials. Dotació dels recursos necessaris.

95.-Finançar la millora de les retribu-
cions del professorat contractat Í dotació
de plantilles de les universitats.

96.-Formació específica per al profes-
sorat-tutor de l'alumnat de pràctiques
docents.

97.-Accés del professorat d'altres
nivells educatius a la docència univer-
sitària.

98.-Pla d'investigació que possibilite
l'accés del professorat de qualsevol
nivell educatiu.

99.-Increment de la participació de la
Universitat en els plans de formació del
professorat.

100.-Eliminació de les barreres selecti-
ves.
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