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En la Confederació d'STEs sabem que una societat que no s'adapta a le.s
cirscumstàncies, que no progressa, que no evoluciona, està destinada a
l'empobriment.
La societat d'avui és cada dia mes pluriciiltural, mes diversificada, i no sols
per l'emigració que eada dia adquireix major importància.
La nostra societat és fruit de la confluència històrica de diferents cultures, a la
qual cosa cal afegir en r actualitat l'intercanvi indiscriminat i constant, a
través dels mitjans d'informació i de comunicació, de pautes, usos, costums
procedents clc tot arreu del món. Davant cl fenomen de la pluralitat s'ha
reaccionat tradicionalment amb ducs fórmules que històricament s'han
demostrat errònies: l'expulsió i l'assimilació. Convé recordar ací l'expulsió
de jueus i moriscos i l'assimilació dels que quedaren.
La Campanya d 1 Educació Interculturai "Construir des de la diversitat"
s'estructura entorn dos eixos: cl d rei a la igualtat i cl dret a la diferència.!
propugna com a objectiu la construcció de la societat des de la diversitat, en
la qual cap persona quede exclosa d'un dret per motiu de la seua diferència i
en la qual amb totes les diferències es construcsca una societat multicuhural
comuna en la qual tothom puga sentir-se a gusi i parlseep, allunyant d'una
vegada el fantasma de guerres, persecucions, discriminacions o genocidis.
tan presents avui com en ei passat.
Hem de fer un esforç. E! nostre sindicat ha elaborat un conjunt de materials
per a treballar en els centres educaíiu.s, destinataris d'aquosl missatge de
tolerància i solidaritat. Alguns materials ja han estat distribuïts (calendari
d'aquest curs), altres es distribuiran pròximament (cartells, decàleg de la
intcrcultnralitat, unitats didàctiques...). També P ALL-I-OLI publicarà articles
d'opinió, com el de Scbastiàn Sànchex, Fernandez que figura en aquest
número.
Aquesta és una campanya diferent. No compta amb cap suport econòmic.
Només compta amb la teua participació. Forma parí de la nostra diària
utopia. Aquesta és, també, la teua campanya.
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El O'7%
i el Sindicat
Un any mes, la Confederació
d'STEs ha donat suport a la Campanya
de les Organitzacions No Guvernamenlals (ONGs) per tal d'exigir dels
Governs C e n t r a l s , Autonomies...,
l'increment fins el 07% dels seus pressupostos, per a dedicar-los a programes de solidaritat per al desenvolupament dels pobles amb necessitats.
Així mateix, la nostra Confederació
tornarà aplicar aquesta mesura en els
seus pressupostos per a Pany 9,5, alhora que animem a totes les organitzacions cíviques i ats treballadors i treballadores en genera] a enfortir aquest
moviment i a prendre iniciatives en
aquest sentit.

Després de les eleccions en l'Ensenyament Públic

...í ARA, A TREBALLAR
Les eleccions sindicals de l'Ensenyament Públic s'han caracteritzat per
una gran participació i pel suport majoritari del professorat a PSTEPV, a
un model sindical autònom i participatiu, compromès amb el treball per
una reforma progressista i crític amb la política1 educativa i de personal
que l'Administració, tant la del MEC com de la Conselleria d'Educació,
ha vingut aplicant amb la col·laboració d'algunes forces sindicals.
Després de les eleccions hem de posar-nos a treballar, tant e! sindicat
com cl professorat, per a exigir a l'Administració la Negociació Global
del procés de la implantació de la LOGSE. Hem d'abordar lemes tan
importants com la Xarxa i les p l a n t i l l e s dels centres de Primària Í
Secundària, l'adscripció del professorat, l'anticipació de PESO, el Reglament Orgànic dels Centres de Secundària, la millora de les condicions de
treball del professorat interí, la planificació lingüística, els plans de Formació Permanent del Professorat, la regulació de diferents ensenyaments,
com ara l'escola rural, els ensenyaments especialitzats, l'educació especial...
La Conselleria d'Educació i Ciència ha preferit,,fins ara, no abordar els
temes de negociació de forma global, ha estat retardant la negociació

incomplint tots els calendaris aprovats en la Mesa Sectorial. Ha estat buidant de contingut els òrgans de participació i negociació: Juntes de Personal, Comitès d'Empresa, Mesa de Privada, Mesa Sectorial... Però ara, Í
després de la gran participació del professorat en les eleccions sindicals i
del suport al nostre sindicat, haurà de fer una bona lectura del resultatL'STEPV no consentirà, de cap de les maneres, que la situació anterior
a les eleccions eonlínue. No ens valen les reiterades justificacions per a no
negociar o fer-ho des de la parcialitat.
Per a PSTEPV és urgent la constitució de la nova Mesa Sectorial
d'Educació. S'ha de pactar un calendari de temes a negociar, que s'haurà
de complir de forma estricta perquè no és possible retardar-ho més. És
necessari el funcionament de les Juntes de Personal, on els legítims representants del professorat valencià han de treballar per donar resposta als
molts problemes que té el professorat.
L'STEPV es compromet a conjugar la negociació amb propostes de
pressió, sempre que no s'avance d'una forma satisfactòria en la millora de
les condicions de treball del professorat i en la qualitat de l'ensenyament.
Amb la teua força, hi ha una altra eixida.

2 / D'ACTUALITAT
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Jugando con el futuro

LA OTRA CAMPANA ELECTORAL
Ha acabado una part c importanlc de las eieccioncs sindicalcs y asislimos, como nus lemíaiiios, a la segunda fase de la campana, la poslelecloral.
En un principio cste espacio cstaba reservado
para olros arlículos, ya que nuestra valoración de
las elcccíones figura en la pàgina sigiiicnlc y en
portada -por cierlo, bastante respetuosas con
atrau fuerzas, sindicales-.
Sin embargo, los resultados eiectoralcs se le
han indigestado a algunes sinclicatos y el nerviosismo se ha apodcrado de cllos. La consecuencía
ha sido la menos dcseable: en lugar de reflexionar sobre su resultado electoral, se dedican a buscar exctisas que lo oculten.

ENTONCES, ;,IÍN QUE QUEDAMOS?
^Hcmos ganado las elccciones porque teníamos cl apoyo de la Adminisíración? o < t porque
nos votan los radicales? <,O tal vez eslé la Conselleria delràs de los radicales?
(I-Iemos ganado las elccciones porque les
hemos copiado el programa?, (.porque hemos
hecho campafías sucias?
^Es al STE al'que le dieron en medio de la
campana electoral 25 mi Mones para "hacer
seguimicnlo de un acuerdo"? <,Es el STEPV el
que no se gasta un duro en localcs porque se los
cede la Administración? <,Es el STEPV el que
tiene una legión de liberados por la Administración? ^Le dan al STEPV cienlos de millones
para cursos de formación o escuelas de EPA?
/•,Actua el STEPV íuera de los marços de negociación, impidiendo que otras fuerzas sindicales
puedan participar?
Podfamos hacer extensísima la lista, però no se
trata de eso.

EL ACUERDO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Ya en el mes de octubre un tal Juan Carlos
Jiménez, encargado de la acción sindical en CC
OO y con pluina fàcil para la provocacíón -que es
lo suyo-, escribía un articulo que tilulaba "Los
sindlcaíillos", dondc arremetia contra aquelios que
eriticaban el Acucrdo -tan bueno para el- para
"justificar su encaua utilidadsindical" y situando a
estos sindicatos, que no menciona, como catisantes del debïlitamiento y ta división sindical.
Copiando argumenlos, algunas pcrsonas de
CC OO andan dicicndo por aní que el STEPV ha
ganado las eleccioncs porque ha hccho una "campana siicia" de crítica hacia ellos. ^Por què? Pues,
según parecc, porque crítícabamos los Lénninos del
acuerdo, del que, por cierlo, han infonnado muy
poco en eï conjunlo de la función pública y aún
menos han pedido opinión para firmarlo -què ràpido se ha acabado la estela asamblearia con la que se
prescnlaron en el 88-. En nuestra valoración, se
quejan, habU'ibamos de contrapartidas a los sindicatos iïrmanles y, según ellos, eso quicrc dec i r acusarlos de no se sabé que. Cícito que hablamos de contrapartidas. Ni mas ni menos que las que figuran en
cl texto de este acuerdo, y otros que no figuran,
sobre la modificación de los mecanismos de negociación y representació n, en la línea de limitar la
libcrtad sindical.
"ÉCHAME A MI, LA CULPA DK LO QUE
PASE..."
Del 90 al 94 CC OO ha perdido casi 1.000
volos. Las causas, según Encarna Signes, Secre-

ESTE NO ES EL CAMINO

taria General de la Federación de Ensenanza,
son:
-- "Subida de las opciones de derecha, de
aquella* que representa/i a opciones secloriales,
y de aquellas que dej'ienden a subsedores corporalivo.s". ^En cual cstaremos nosotros?
El profesorado interino. según escribe. "ha
perdidíi itna ocasión de oro al no reformar ía
coherència sindical de CC OO".
- "La falta de memòria històrica de un sector
del profesorado" -serà que este profesorado no
ha visió en la actuación de CC OO a! sindicato
"asambleario" que criticaba preacuerdos y se ha
ciedicado a hacer lo que tanto criticaba-.
- "ÍM apropiació/t de las propuestas de CC OO
por parte de otros sindicatos."
. - "La capacidad de autoengaiïo que esle profesorado ha manifestada a! confuiídir la falla de
propuestas."
- Y, por ultimo, la guinda: el "descarada apovo de la Administración a! STE".

LAS OTRAS RAZONES
Si peregrinas son las razoncs de CC OO,
UGT no se queda a la /aga y Gonzalo Castillo, tíimbicn Secretario General, escribe que
las causas de su fracaso se deben, entre olras,
a:
- Que la Administración ha aplícado "políliccts que [lotenciaban chiramente a sindicatos
sectoriates o corporatives, caso de ANPE y
STE, en detrimento de los de clase".
- "Conceiitración de! volo de derecha en
ANPE, a la vez que del voto de izquierda del
profesorado desenganado y radica! en el
STE. "
Incluso dice, se supone que para ambientar
lo de radical, que no liemus l'irniado ni el Nuevo Sistema Retribulivo, ni el Fondo de Acción
Social. En el caso del primcro, bueno seria
que hicieran un balance -y puede ser entendiesen algo de su fracaso-, y en el segundo, como
mínimo, no deberían mentir.

La valoración de los Secretarios Generales de
CC OO y FETE-UGT va por un camino peligroso. Para ellos lodo lo que llacen es bueno, es el
profesorado el que se equivoca. Para ellos solo
sus sindicatos son de clase y progresistas, los
demàs no. Estan acostumbrados a ser ellos los
que administran la bendición urbi et orbe y así es
imposible que comprendan lo que ha pasado en
estàs elecciones.
Si hay algo ijue destacar de estàs elecciones es
la importante participación de! profesorado, la
consoliríación, au n mas que en el pasado, de las
.opciones progresistas. Y esu-üebía ser bueno
para encarar los muchos problcmas con los que
nos enconlrarcmos en la cnsciïan/a los próximos
ari os.
Se impone una reflexión. Eslamos convencidos que una mayoría de Irabajadores y trabajadoras afiliados en estos sindicalos no compartcn
estàs cxplicaciones. Necesariamente vamos a
tcner que participar unidos, escuela a escuela,
instituto a instiluto, en la defensa de un proyecto
de Escuela Pública, de calidad, solidaria, que
cada vez e s la mas amenazada.
No entiirbiemos el fuluro.

ENSENYAMENT PRIVAT: LA
FETE-UGT SE'N VA A ASTÚRIES

CONSTITUCIÓ*! DE LAS
JUNTAS DE PERSONAL

Aquestes eleccions sindicals es presumien prou netes,
les vàrem encetar amb un acord intcrsindical de calendari
electoral i fins ara havia estat així.
Però últimament algú s'està posant nerviós i estan perdent els papers.
Només tornar de vacances de Nadal, els "companys"
de la UGT han fet un pamflet on interpreten la nostra
posició respecte de l'ensenyament concertat. Així, se
n'han anat a Astúries a buscar dues noies de premsa del
SUATEA (l'STE d'Astúries) que plantegen reivindicacions front l'Administració, en termes com ara:
"Cada dia es nius descarada el privilegio de que dtsjïiitíin las patroitales de la enseiïanza privada, beneficiós
(/ne no repercHten en los trabajadores de estos centros
concertades", o "...Ademús, el Gobierno prepara un rea!
decreto-iey para recular las titulacíones del profesorado
en Centros concerlados, algo que veniïnas pidiendo desde
hace muclio tienipo para los docentes de la pública", o
"qiteremos evitar que el Gobierno regional, que en breve
contarà con compelencias educativas, asuma los mismos
criterios de ensenan~a pública que tiene e! MEC. Eslamos
a favor del sistema però no del modelo de gestión que
estan llevando a cabo...".
D'aquests paràgrafs, i per aprofitar el viatge a Astúries,
(rauen les següents conclusions respecte de l'STEPV:
- No mantener los conciertos educativos.
- Defender, exchisivamente, la red pública.

El dia 30 de enero, en Castelló, y el dia 6 de febrero, en Alacant y València, han quedado
constituidas las .lunlas de Personal Docenic no universitari o con
los delegados y delcgadas elegidos en las pasadas elccciones
sindicales del I de diciembre.
El STEPV presento candidatura pròpia tanto para' la presidència como para la secretaria
de las tres Junlas de Personal.
En Castelló resulto elegida presidenta Eva Pérez y secretaria Pilar Sifré,
ambas del STEPV, por mayoría absoluta de 15 votos.
En Alacant se eligió para la presidència a Assumpció Boix y para la secretaria a Rosario Trives, ambas del STEPV, por mayoría de 18 volos a favor, ningú no en contra.
En València la presidència recayó en Vicent Mauri y la secretaria en Pilar
Gonzalves, también del STEPV, por mayoría absoluta de 27 votos en ambos
casos. En esta ocasión se presento candidatura para la presidència por CC OO
en la persona de Inós Giménez, que obtuvo 20 votos.
Es de destacar el hecho, que, de los seis cargos elegidos, einco los ostenlan
mujcres, compromctidas doblemente con la lucha sindical y la emancipación
de las mujeres.
El STEPV ha adquirido con estos resultados la responsabilidad de promover
al maximo el funcionamiento de las Junlas de Personal, en defensa de los intereses del profesorado y por ei desarrollo y reforzamiento de polílicas educativas a favor de una escuela pública valenciana de calidad.

- Sentilar que la red concertada disfrutfi de privilegios.
~ Recha~ar la habilitación por experiència prèvia.
I acaben amb la lapidària frase de "creemox que esta
política de dos caras debe (/nedar desenmascarada".
Des de l'STEPV hem optat per respectar l'acord entre
els sindicals sobre la campanya, i lamentem que sempre
parlc qui ha de callar.
No obstant, i a pesar que la tergiversació es manifesta,
volem exposar al conjunt del profesorat algunes qüestions:
El primer que han de fer els "companys" de la UGT és
llegir-se els seus propis estatuts respecte a la defensa del
. model d'escola pública, model que fins ara hem .compartit
tots els sectors progressistes de la societat i que, pel que
sembla, alguns som més coherents que d'ailres en treballar per aconseguir-lo.
No estaria de més que presentaren i defensaren les
scues propostes sindicals, en lloc d'anar-se'n a Astúries a
"buscar proves" contra STE del País Valencià. Es més
democràtic.
Cal saber acceptar democràticament els resultats adversos: a hores d'ara la UGT ha perdut un 13% de representativitat al PV en ei sector de privada. I cal saber que també,
malgrat les diferències, ens hem de trobar en la lluita.
Per ú l t i m , dir que l'STEPV mai ha enganyat ningú. Les
nostres propostes estan al nostre programa electoral; per
cert, l'únic que s'ha presentat als treballadors i treballadores.
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Ions a I

UNA PRACTICA SINDICAL
FERMA I COHERENT
La celebració de les últimes eleccions sindicals a l'Ensenyament Públic
ens obliga a encetar una reflexió crítica al voltant de les pràctiques sindicals que s'han sotmès a la consideració i ? per tant, al judici dels treballadors i treballadores del sector. El resultat electoral és el contrast
necessari per extraure conclusions sobre la seua idoneïtat i adequació
als interessos del col·lectiu. En aquest sentit, l'STEPV pot dir sense
triomfalismes de cap mena que ha gaudit d'una acceptació que l'encoratja a seguir treballant en la mateixa orientació, ampliant les seues
línies d'actuació i rectificant, si cal i quan calga, les passes errònies.
Tanmateix, creiem que és possible fer una anàlisi d'urgència sobre
quins han estat els trets principals que han caracteritzat la nostra acció
pràctica sindical. Aquests han estat, sens dubte, la fermesa i la coherència amb què hem exposat i mantingut les nostres propostes sindicals al
voltant de quatre eixos fonamentals: la LOGSE i la seua aplicació, el
sistema retributiu dels docents, l'organització dels centres i el problema
de ïa normalització lingüística i cultural al sistema educatiu valencià i
al nostre país en general.

I. La LOGSE. En relació amb la
LOGSE, hem expressat sempre, cosa
que no és minsa en les condicions en
què es fan aquest tipus de manifestacions, que la valorem positivament
en a!lò referent a l'ampliació de les
etapes obligatòries i pel que fa a la
igualtat d'oportunitats que representa
el caràcter comprensiu i per tant no
d i s c r i m i n a t o r i de l ' E n s e n y a m e n t
Secundari Obligatori, plantejament
que responia plenament a les demandes r e i t e r a d a m e n t exposades pels
M R Ps més avançals. Però, com és
sabut de tots, ens manifestàrem críticament front al tractament donat a
l'estructuració del personal i a la
manca de finançament que garantirà
una aplicació amb condicions materials i personals mínimament acceptables: expressàrem i hem mantingut
fins ara que la LOGSE va perdre
l'ocasió històrica d'impUinlar definitivament cl cos únic per als docents
no universitaris, ncgant-sc a acceptar
la llicenciatura com a titulació única
per a mestres i professoral de
Secundària, que lluny d'acabar amb
el cos obsolet de catedràtics li donà
força i el va estendre arlificiosameni,

introduint jerarquies sense trcllat i
problemes incessants al si dels seminaris didàctics dels Instituts. Aquestes crítiques ens van empentar a convocar amb altres sindicats una vaga
on el sector, la qual no va aconseguir
tots els objectius proposats però va
suposar una clara advertència del
professorat, el qual exigia i exigeix
una rectificació d'aspcclcs ían fonamentals com els mencionats.
Per altra banda, la LOGSE. en la
disposició transitòria c i n q u e n a , va
donar una solució a l'exigida estabilitat del personal interí, que l'enfrontava necessàriament als mestres i llicenciats aturats de fora del sistema
en crear una única via que feia convergir amb condicions palesament
d e s i g u a l s els dos col·lectius. En
aquest sentit, vam participar activament en la consolidació, extensió i
manteniment de les reivindicacions
de les coordinadores de professorat
interí arreu de Lot l'Estat, exigint una
via per l'estabilitat que no coiisionara frontalment amb els legítims interessos dels aturats per obtenir un lloc
de treball en condicions d'igualtat en
l'al.legació de mèrits. Aquesta solució no va ser acceptada i les conseq ü è n c i e s són ben conegudes.
Nogensmenys, en plantejar-se el conflicte, no dubtàrem en mantenir-nos
fidels a l'elemental principi sindical
de lluitar per l'estabilitat en el treball
i, en conseqüència, per la solució que
el Tribunal Suprem i cl Constitucional han revalidat.
2. La reconversió. Altre dels eixos
és tot el paquet relatiu a l'aplicació
de les reformes del sistema educatiu
que la LOGSE implica i la reconversió que en deriva. La nostra posició
és clara: no hem acceptat, ni acceptarem, mesures parcials i conjunlurals,
és a d i r , pegats o "parches", que
afecten arbitràriament o incoherentment la xarxa de centres, la composició de les plantilles, l'status del professorat, l'organització dels centres,
el sistema d ' a d q u i s i c i ó de noves

especialitats, els desplaçaments de
personal, etc.-, sense que es negocie
seriosament la totalitat del sistema
des d'Lina actitud d'optimitzar-lo en
ordre a aconseguir que preste el servei públic educatiu segons els paràmetres de qualitat que la pròpia
LOGSE demana. En aquest sentit,
denunciem la solució que, sense cap
tipus de consulta i negociació, ha fet
el Govern valencià, d'instituir, per la
via d'una llei d'acompanyament a la
llei de pressupostos, el desplaçament
forçós sota el xantatge de !a reducció
proporciona! d'havers per al personal
funcionari de carrera i la generalització dels contractes a temps parcial
per al personal interí.
3. El sisíema reiributiu. Hi ha dos
aspectes que cal ressaltar dels nostres
plantejaments: i a crítica al sistema de
sexennis i la nostra proposta al respecte, i la nostra postura al voltant de
l'acord sobre les condicions de treball en la funció pública signat per
alguns sindicats, primer a Madrid i
ara a València.
El s i s t e m a de s e x e n n i s l ' h e m
denunciat, des que es va implantar,
com una mena de succedani d'allò
pel què els docents hem lluitat sempre: una valoració digna per part de
la societat en termes econòmics de la
funció docent. Vincular aquesta dignificació a la formació i a d'altres
activitats acadèmiques o extraacadèmiques Í, a més a més, a l'antiguitat
s u p o s a d e s q u a l i f i c a r la pràctica
docent de milers de mestres i professors perlanyents a les noves promocions, que veuen com per assolir
nivells retribulius dignes han d'esperar a arribar a vells, a més de desnaturalitzar la pròpia formació, que tendeix a ser considerada tan sols com a
un instrument d'aconseguir els crèdits necessaris per tal de completar
un sexenni, í no com un dret i un
deure de tot docent, com posa de
relleu la LOGSE. La nostra proposta
es plasmaria en un component retributiu igual per a tots els ensenyants,

que definitivament suposarà l'homologació amb la resta de funcionaris
de Ja mateixa categoria.
L'altrc dels aspectes al qual ens
hem enfrontat fermament ha estat
l'acord dels governs central i autonòmic i els sindicats de la mesa de funció pública; aquest acord consagra la
pèrdua del poder adquisitiu del funcionariat, no arreplega la clàusula de
revisió salarial i accepta la reducció
de l'oferta d'ocupació pública. Sembla que el professorat del País Valencià s'ha a d o n a t d'aquestes coses
quan no ha prestat suficient suport
amb el vot precisament als sindicats
signants d'aquests evidents retrocessos en les condicions laborals.
4. L'organització dels centres ha
estat en els ú l t i m s temps un dels
tòpics que ha ocupat les reflexions i
preocupacions del professorat. Hem
vist com s'ha aprovat el Reglament
orgànic de centres d'Educació Infantil i Primària. La decepció ha estat la
reacció dominant. Ei principi d'autonomia dels centres, utilitzat de vegades per l'Administració com el gran
p r i n c i p i rector de la Reforma, ha
quedat en pur exercici de retòrica.
Cal que els responsables educatius
es plantegen seriosament quina mena
de centres volen i quines poden ser
les seues característiques: si volen
purs apèndixs administratius o
creuen en la gestió responsable i
autònoma dels cenlres educatius;
nosaltres, n a t u r a l m e n t , estem per
l ' ú l t i m a solució. Aquesta seria el
marc on podrien resoldre's problemes com ara la formació permanent
de professorat, la ràtio i les seues
conseqüències didàctiques, professionals í laborals, l'eventual repartiment de càrregues lectives i la seua
relació amb la plantilla del centre,
etc., a mes de practicar com a factor
de qualitat de l'ensenyament la-participació de tots els sectors educatius;
en definitiva, una aplicació participativa de la Reforma. L'avantprojecte presentat pel MEC sobre gestió

dels centres confirma i'alcanç de les
postures reaccionàries de l'Administració en aquest tema.
5. La normalització lingüística ha
estat també un dels eixos de la nostra
actuació, Í no es pot dir que les nostres posicions no hagen estat prudents. Hem propugnat una recuperació de rensenyamenl en valencià el
més consensuada possible, tractant
d'evitar crispacions, però al mateix
temps hem exigit en tot moment que
el procés no s'aturc, que el model
d'ensenyament bilingüe siga una'realiíat front l'aclaparadora presencia
del castellà en les escoles, fins i tol
en les zones de clar predomini l i n güístic valencià.
6. El model sindical. Finalment,
cal p a r l a r del model sindical que
representem: es basa en el principi
segons el qual els treballadors i les
treballadores han de resoldre els.seus
problemes des d'ells mateixos i per
ells mateixos. Açò implica, per una
banda, un model participatiu, actiu,
assemblcari, amb cl m í n i m de
mediacions burocràtiques possibles,
i peri'aitra, el rebuig a usurpacions
de la representació per paït d'instàncies alienes encara que es facen en
nom de la classe. Al mateix temps,
el nostre model es fonamenta en el
reconeixement amb totes les conseqüències del caràcter unitari del procés educatiu, que ens duu a mantenir
posicions coherents des de l'cducació infantil fins a la universitària,
mantenint així nexes adequats entro
els diferents sectors, evitant dobles o
triples polítiques segons el sector de
què es tracte.
Sembla que aquestes posicions,
propostes i actuacions han configura!
un model, efectivament portat a terme en aquests darrers anys, que s'ha
caracteritzat per constituir, i així ha
estat percebuda pel col.lectiu del professorat, una pràctica sindical ferma i
coherent, al mateix temps que arrelada a les seues aspiracions i objectius
laborals més sentits.
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MÉS ATACS A LES NOSTRES
CONDICIONS DE TREBALL
No només s'ha contestat amb una negativa total per part de ia Conselleria
d'Educació a les nostres reivindicacions sobre l'Ordre i la Resolució que
regula l'organització i el funcionament dels Centres de Secundària per al
curs 94-95, sinó que cl Govern Valencià ha anal nies enllà en l'empitjorament de Ics nostres condicions de treball en incorporar a la Llei d'Acompanyament dels Pressupostos del 1995 dos articles, el 7 c i cl Xe, que són un alac
LI! cor:
"CAPÍTOL III: DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA GENERALITAT
VALENCIANA.
• A rticle 7: Professorat dels centres docents públics no universitaris.
I . Per tal d'organitzar un millor funció nu me n t dels centres docents
públics no universitaris, la Conselleria d'Educació i Ciència podrà efectuat
el nomenament de professors interins amb horaris de. treball inferiors aís
establerts amb caràcter general. En aquest cas, les retribucions corresponents, tant bàsiques com complementàries, es fixaran de fornia proporcional
a la jornada realitzada en les condicions que, igualment, determine la Conselleria d'Educació Í Ciència, amb i "informe favorable previ de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
L'articulació del règim jurídic del nomenament de professors interins a
temps parcial serà determinada per la Conselleria d'Educació i Ciència,
per mitjà de l'ordre corresponent, amb I Informe previ favorable de la Conselleria d'Administració Pública.
-Article 8: Professorat previst en ta Llei Orgànica d'Ordenació General
del Sistema Educatiu.
EI professorat pertanyen! al cos d'Educació Secundària i al cos de Professors Tècnics de Formació Professional, inclòs en l'àmbit de gestió de la
Conselleria d'Educació i Ciència, que no dispose d'horari complet en el seu
centre per a impartir les àrees, matèries o mòduls de la seua. especialitat i
no vitlj>a completar-lo en un altre centre de la seua localitat, experimentarà
una'reducció de les seues retribucions bàsiques i complementàries propor' cional a la jornada lecüva docent no realitzada. "
,
Davant d'aquesta agressió, l'Assemblea de Centres d'Ensenyament
'Mitjà, reunida el passat 28 de novembre a l'I. B. Benlliure, va decidir, amb
el suport de l'STEPV, enviar urgentment una carta als centres en la qual es
demanava al professoral:
• Que enviaren amb urgència un telegrama a qualsevol Grup Parlamentari
de les Corts Valencianes demanant que els Pressupostos de la Generalitat
Valenciana del 95 arrepleguen les nostres reivindicacions Í la desaparició
dels articles 7é i 8é del Projecte de Llei esmentat (i finalment aprovat).
• Que continuaren enviant-nos signatures en defensa de les nostres reivindicacions per a que foren assumides pel Consell en els Pressupostos de la
Generalitat Valenciana per a l'any 1995, i que són:
• Reducció progressiva de la rallo a partir del pròxim curs 95/96.
• Consideració com a hores curriculars dels desdoblaments (per a totes les
pràctiques d'FP i 1 hora per a comentari de text) i dels repassos per a alumnes amb assignatures pendents (màxim de 2O alumnes per grup).
• Reducció d'un grup (3/4 h.) als majors de 55 anys.
• Eliminació dels desplaçaments forçosos.
• Nomenament oficial com Instituts de les Seccions i Extensions.
1 lot açò en el mare de l'apcrtura immediata de negociacions amb els sindicats sobre el mapa escolar i el catàleg de llocs de treball.
L'STEPV no defugirà cap dels seus compromisos electorals i treballarà
amb fermesa, junt el professorat, perquè les condicions de treball i la qualitat
del servei educatiu milloren.

QUÈ PASSA A L'I. B. AUSIÀS
MARC DE GANDIA?
A la Safor, un grup d'organitzacions sindicals i entitats educatives, com
l'STEPy, MRP-Escola d'Estiu Marina-Safor. Col·lectiu de Mestres de la
Safor..., han presentat un manifest a l'Administració Educativa i al Consell Escolar Valencià fent palesa ía situació en la qual es troba l'Institut
de Batxillerat Ausiàs Marc de Gandia per la mala actuació de l'actual
Equip Directiu, el q u a l , l l u n y de potenciar la p a r l i e i p a c i ó i gestió
democràtica de lots els sectors educatius del centre, ha possibilital la
discòrdia i intolerància.
D'ençà que s'enceta cl curs 94-95, una sèrie d'irregularitals han eslat presento en el funcionament d'aquest cenlre: des de les errades en la baremacíó i
posterior matriculació de l'alumnat; des de les dificultats de participació d'un
sector de parcs-marcs en els diferents òrgans, com Consell Escolar, Junla
Directiva de TAPA..., fins Í tol els enlrebancs que han trobat en les passades
eleccions al Consell Escolar alumnes, parcs i mares. 1 a mes a més, s'ha creal
un csíaí fals d'opinió en contra del desenvolupament cívic d ' u n model lingüístic reconegut legalment a la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià.
Tot això ha fet que a l'esmentat centre educatiu cxistcsca un c l i m a
d'enfrontament profcssorat-parcs-alumnat, on la convivència ha estal allerada
i la lasca cducaliva és dificultosa.
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EPA: JA TENIM LLEI
EI passat dia 18 gener es va aprovar a les Corts
Valencianes la Llei de Formació de Persones Adultes, amb 46 vols a favor i 18 abstencions.
La promulgació d'aquesia Llei ha estat una reivindicació històrica del conjunt de la Comunilal Educativa.
lil Govern Valencià, durant molts anys, no ha considerat la necessita! d ' u n a Llei d'EPA. L'any 1985 va
aprovar un Decret que creava el Programa per a
l'Animació i Promoció de l'EPA, i arribà un moment
que la Conselleria d'Educació va fer desaparèixer fa
Un i lat-Programa d'EPA i va reduir sensiblement els
pressuposlos que s'hi dedicaven.
En aquesl context, diferents organitzacions sindicals i entitats vinculades a l'EPA vàrem constituir la
Mesa dels Agenls Socials l'any 1992. Entre els punls
de la Caria de Conslilució podem destacar: ía necessilal d ' u n a planificació efectiva dels projectes educatius, sociocullurals i ocupacionals de base lerrilorial;
un desenvolupament obert, flexible i participatiu del
Títol lli de la LOGSE, i la urgència d ' u n a Llei
Valenciana de l'EPA, que consolidarà i articularà
fels Í recursos, amb la creació d'un organisme autònom per a la seua coordinació.
La Mesa va tindré un gran ressò en la socielal
valenciana. Molles associacions i entitats de lot tipus,
claustres, ajunlamenls..., li. donaren suporl demanant
la promulgació d'aquesta Llei, tal i com havia ocorregut a d'altres nacionalitals (Catalunya, Andalusia,
Galícia...).
Una fila important per al moviment per la Llei
d'EPA va ser la celebració de la Trobada de les Escoles d'EPA, l'any 1993, al castell de Dénia, amb una
massiva parlieipació. Es clar que, davanl d'aquest
moviment unitari, assembleari i parlicipatiu, la Generalitat Valenciana no podia restar impassible, i per
aquest motiu, i en un moment de canvi de responsables en la Conselleria d'Educació, va rectificar de
postura i va reconèixer la necessitat de la promulgació d'una Llei d'EPA.
Una vegada aconseguit el reconeixemenl per pari
de rAdmnislració, es va iniciar un procés de negociació amb tots els agents socials, que ha donat com a
f r u i t el text presentat pel Govern a les Corts. En
aquest procés han participat un gran nombre de per-

sones i enlitats que, de forma clarament democràtica,
han incidit en cl resultat final. Podem estar ben satisfets del treball que s'ha realitzat i de l'aprovació de
la que, sens dubte, és una bona Llei.
Però encara ens queda molt de camí. S'han de fer
els reglaments Í crear els òrgans directius que la
desenvolupen... El consens Í la participació que han
presidit la seua creació, fins ara, han de continuar.
També cal que s'agilïlze per part de la Generalitat
Valenciana cl calendari de desplegament, Í que hi
hàja una major inversió i dotació pressupostària en
aquest sector.
L'STEPV farà valdré cl compromís dels diferents
portaveus p a r l a m e n t a r i s i dels responsables de
l'Administració a les Corts per tal de mantindré la
participació dels agents socials en lot cl desplegament posterior de la Llei.

Ara fa un any

27 GENER. US SONA?
El 27 de gener es complirà un any
de la V A G A GENERAL que varen
fer milers de ciutadans i ciutadanes
del nostre País i de la resta de l'Estat.
La convocatòria, feta de forma unitària pels diferents sindicats, es feia
per oposar-nos a la política econòmica i social del Govern, concretada en
la reforma laboral presentada al Parlament espanyol per a la seua aprovació. Aqucsla reforma portava aparellada tota una sèrie de mesures que
suposaven la congelació salarial de
les persones que depenen dels Pressuposlos i de la resta de persones treballadores; devaluació de les pensions; major temps de treball per
obtindré menys drets per desocupació; rotació en l'ocupació mitjançant
contractes a temps parcial; menor
cobertura sanitària; més facilitats per
als acomiadaments, realitzant-se de
forma col·lectiva, més barata i amb
menys entrebancs administratius;
mobilitat geogràfica i funcional; privalilzació dels s e r v e i s p ú b l i c s :
INEM...
M a l g r a t la c o n v o c a t ò r i a de la
VAGA GENERAL, cl Govern va fer
cas omís a la veu del conjunt de la
ciuladania i tot el paquet de la Refor-

ma Laboral va ser aprovat al Parlament. Una vegada més, en temps de
crisi els sectors socials més febles
perden pari de Ics seues condicions
de treball, incrementant-se íes desigualtats socials. Podem dir a hores
d'ara que ta precarització en el treball ha augmcnfal, i que l'atur continua afectant a una gran part de la
població.
En aquell context l'STEPV va proposar, i no ho vam aconseguir, "a les
organitzacions sindicals, juvenils i
estudiantils, socials: a les treballadores i treballadors de l'ensenyament, i a! conjunt de la classe treballadora, un debat sobre l'abasí
d'aquesia crisi, i demanem la unitat
sindical i/ne potencie una mobilització general continuada controlada
directament per les persones treballadores, mitjançant Comitès Unitaris a tols els àmbits".
Dèiem que no ens podíem resignar
davanl d'aquesia situació i que la
nostra resposta no podia ser puntual i
l i m i t a d a , que h a v i a de tindré una
dinàmica unitària Í participativa.
Però no va ser aquesta la resposta
que va tindré cl Govern per part de
Ics centrals sindicals majoritàries.

Una vegada aprovada la Reforma
Laboral al Parlament, sols des de la
negociació del convenis col·lectius
ha h a g u í un inf;nl per a que no
s ' a p l i q u é s o l i n g u e r a els m í n i m s
electes entre el conjunt dels treballadors i treballadores. Ca! remarcar
que l'aprovació de la reforma laboral
va encobrir, amb el vist-i-plau dels
anomenats "sindicats majoritaris", la
modificació de la normativa electoral
s i n d i c a l , fent-la cada vegada més
escorada per a ells i més restriciva
per als altres. Fins i tot s'ha arribat a
acords parcials, be d ' à m b i t estatal,
com l ' A c o r d sobre f u n c i o n a r i s o
pensions, o d'àmbit nacional, com el
Programa Econòmic Valencià III i la
versió valenciana de l ' A c o r d de
Madrid sobre el f u n e i o n a r i a t , en
compte de mantindré una postura
ferma i continuada front la política
neoliberal impulsada pel Govern
Central i Autonòmic amb el suport
de les Patronals.
Ara, després d'un any, continuem
exigint la derogació de les lleis que
donen suporl a la reforma laboral, al
temps que continuem denunciant la
política econòmica i social.
I els altres, Ja s'han oblidat?
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Barem concurs general de trasllats

MAL PENSAT, MAL
FET, MAL APLICAT
El R. D. 985/1989, que regulava el concurs de trasllats de l'aleshores Cos de Professoral d'EGB, posava fi a la llarga existència de l'Estatut^del Magisteri, que havia anal
creant situacions de privilegi (apartat restringit, de consorts...) insostenibles en t'actualitat.
Amb el nou sistema es va aconseguir que es participarà des d'una situació de major
igualtat, ja que la base fonamental, i pràcticament única, per delerminar la prelació
venia donada per l'antiguitat en el cos i en el centre.
Semblava un bon sistema, però, des del primer moment, les normals dificultats de
tota adaptació es van veure agreujades per circumstàncies objectivament alienes però
íntimament relacionades amb la finalitat del concurs; la necessitat, lògica però inquietant, d'optar a un lloc al qual adscriure's, i la imparable disminució de l'alumnat, amb la
forta repercussió sobre la plantilla, varen desvirtuar un sistema de concurs que semblava adequat.
Jaén el R. D. 1.664/1991, de 20 de novembre, es feia una primera revisió necessària
per efectuar correccions, concurs a localitat i/o a centre...
1 ara, en 1994, un altre canvi, però aquest dolent.
La nova adaptació del barem del concurs de trasllats sembla voler aprofitar l'ocasió
per a resoldre d'un cop problemes de difícil solució, alhora que es desvirtua la filosofia
original del concurs. Així, com els llocs de direcció no acaben d'ésser suficientment
atractius, s'aprofita per a afegir-los una nova "cirera", quan el que caldria fer és més
atractiu el treball a l'escola i premiar-hi la permanència.
A més, es premia no sols la formació permanent, sinó també els formadors. Per
aquests treballs externs poden aconseguir-se fins 10 punts.
Ja no és prou amb dos anys de servei per a compensar, ja no es tracta d'un simple
desempat. En un concurs de trasllats, la finalitat del qual és, no podem oblidar-lo, cobrir
llocs de docència directa a l'aula, es premia més la no docència que el seu exercici
(podríem posar com a exemple la desvirluació de la puntuació per llocs d'especial dificultat: CAES, Rural...).
S'ha perdut el Nord t és urgent retrobar-lo. Sols caldria una revisió més (ja van
tres en els últims cinc anys!).
(,No es tracta de cobrir un lloc docent? ;,No és el doceni un treball d'aula? (.Quin. perfil
més adient per a cobrir un lloc de treball docent que el de la docència directa en l'aula?
Recuperar el Nord sols pot fer-se considerant fonamental allò fonamental i accessori
allò accessori, i en el cas de què parlem, a FSTEPV tenim clar que allò fonamental és
el treball de docència.
A hores d'ara les puntuacions de participants han mostrat tot un seguit d'incongruències, que ens reaferma en la valoració negativa d'aquest barem desvirtualitzador i
allunyat de la filosofia del concurs.
No anem a entrar a parlar ací de la quantitat d'errades que s'han detectat en aquestes
puntuacions, ni en la poca duració del període de reclamacions, ni en el no reconeixement de) treball del professorat interí.;., sinó, una vegada entrant a analitzar el barem,
en les preguntes que qualsevol de nosaltres, mestres, ens podem qüestionar:
• tCom ex possible que Tenint clucs titulacions, perfectament identificables i diferenciadex, fins i lo! signades en nom del mateix Rei, que acrediten dues diplomatures,
només en compte una ? ^ Per què a la resta de l'Estat es reconeix la doble titulació i al
País Valencià no?
• j Com és possible que estant exercint el càrrec de direcció, cap d'estudis u secretaria durant el curs escolar, de manera accidental o per nomenament de l'Administració,
sï és inferior a 12 mesos, no siga valorat aquest treball i sí que es valoren les coordinacions de cicle en el mateix cas?
• ^Es tno/t-diferent la valoració del treball com a coordinació de cicle i la de cap de
departament?
• j Per què, en ser "responsable de centre de menys de tres unilcitx" Í fent la tasca de
totx el.-.- càrrecs, no m'ho valoren?, f;.vcrà una qüestió de grandària o de noms? jPer
què, a la resta de l'Estat sí que es valora des d'octubre de l'any 93?
• Quant les publicacions, ja posats, j, pe r què no es valora el pes del llibre o la quantitat de paraules per article ?
• illa caricatura del sistema de desempat de les ."lletreles" (enguany OT)?
N'hi hauria encara més, però el que volem demostrar és que aquestes incongruències
creen uns greuges comparatius importants i c\ consegüent malestar entre el professorat.
Esperem que els legisladors recuperen el Nord i tinguen en compte que la docència
directa a l'aula ha de tindré la importància que ara no se li reconeix. Des de l'STEPV
continuarem lluitant perquè així es faça.

L'STEPV RECORRE DAVANT L'AUDIÈNCIA NACIONAL
Els darrers mesos hem estat informant sobre el nou invent del Ministeri per a procedir a
desempatar en els concursos de trasllats.
L'invent consisteix en sortejar, cada any, unes lletretes que substituirien l'actual criteri
de la posició més alta en l'expedient de l'oposició. És a dir, dóna igual ser el n.° I o el
2.000; la nostra posició dependrà del resultat de la sessió de "B1NGO" que cada any organitze cl MEC.
Aquest sistema aleatori i arbitrari és una mostra més del desgavell que està produint-se
en el concurs de trasllats. Ho tornem- a dir: han perdut el Nord. ^No hi ha sistemes més
objectius? £És que els utilitzats fins ara són injusts?
El tema, que no és de riure, ha acabat on havia d'acabar. L'STEPV ha recorregut el
Reial Decret davant l'Audiència Nacional.
PERÒ N'HI HA MÉS. LA CONSELLERIA HO AMAGA
En les Ordres que convoquen el concurs de trasllats, en totes les comunitats autònomes
amb competències apareix clarament escrit que l'últim criteri per a desempatar serà el sorteig del primer i segon cognom, mentre que únicament a una comunitat, precisament la
nostra, es fa referència en aquest tema a l'article 4 de l'Ordre d'! d'octubre de 1994, la qual
cosa ens fa pensar en algun oculüsme sospitós Í que prou mal de cap ha causat, ja que el
professorat no es creia allò que, des de l'STEPV i en contra de la informació d'altres sindicats, hem informat des del primer moment.
Ï.LÍ donarà vergonya a la Conselleria reconèixer l'arbitrarietat? Si és així, que ho denuncie. 1 si no, que assumesca les seues responsabilitats i es dedique a jugar a les quinieles.
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Sobre la sentència de l'adscripció d'ANPE

NOVA ORDRE DE LA CONSELLERIA
La Conselleria d'Educació i Ciència va convocar
el passat desembre una sessió extraordinària de la
Mesa Sectorial d'Educació. En aquesta pretenia que
els sindicats donàrem el visí-i-plau a una Ordre per
la qual s'executa la sentència 13.427/1992 i l'Auto
de 22, de juliol de la Secció 2.a del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (sentència sobre l'adscripció de l'any 1990).
Per a P STEPV, tant la forma de convocar la Mesa
Sectorial com l'actitud de la Conselleria en la Mesa
són un bon exemple de com no s'han de portar les
negociacions. Junt la convocatòria arriba una proposta d'Ordre i un informe del Secretari General i
es pretén que en la mateixa reunió, després de la
intervenció de l'Administració, fixem la nostra postura definitiva en un tema tan complex com del que
estem parlant.
Sense entrar en el contingut d'allò que és objecte
del debat, per a nosaltres les formes són prou
importants, els documents s'han de poder estudiar
tant per part dels nostres Serveis Jurídics com per
part del conjunt del professorat. Però, a més a més,
l'actuació desafortunada de la Conselleria d'Educació dient que, malgrat l'opinió d'algunes de les
organitzacions sindicals, que reclamàvem una nova
reunió uns dies més tard per a poder estudiar els
documents, l'ordre s'anava a publicar, suposa un
mal començament en les negociacions deprés de les
eleccions sindicals.
iQUtNA ERA LA PROPOSTA DE LA
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ?
En concret, es pretenia donar per complida la
sentència a la que ens referíem al començament de
l'article. El procediment consisteix en considerar
que queda adscrit provisionalment el professorat
que estiguera a 1 de setembre de 1990 destinat definitivament, i que va ser adscrit de qualsevol de les
següents formes:
- D'ofici, per no haver sol·licitat participar en el
procediment d'adscripció.

- A un lloc de treball inclòs d'ofici en la sol·licitud, presentada sense incloure la totalitat de llocs de
treball del centre.
- A un lloc de treball per al qual la persona
sol·licitant no complia els requisits d'habilitació.
El professorat desplaçat d'un centre en el que
tenia la seua destinació definitiva i que en l'actualitat tinga una destinació provisional, podrà optar
entre qualsevol de les dues opcions:
a) Continuar en la situació de destinació provisional en el lloc que tinga assignat.
bj Ser adscrit temporalment a un lloc de treball
del centre en el qual va ser cessat amb les característiques dels llocs que existiren en eixe centre en el
moment del cessament.
En aquest darrer cas el professorat que opte per
aquesta possibilitat serà considerat, a tots els efectes, amb destinació definitiva en el centre on haja
sol·licitat readscripció provisional.
La Conselleria d'Educació i Ciència va publicar
aquesta Ordre al DOGV i ha enviat unes instruccions a les Direccions Territorials per a-la seua
posada en marxa.
Des de l'STEPV considerem necessària la negociació urgent sobre l'implantació de la LOGSE en
allò que fa referència a la xarxa de centres, les plantilles Í l'adscripció del professorat a Ed. Infantil,
Primària i primer cicle d'Educació Secundària Obligatòria. Cal, doncs, un procés d'adscripció del professorat, però a la nova configuració del sistema
educatiu, i cal que aquesta estiga respaldada per la
major part del professorat i de les organitzacions
sindicals; cal que aquesta es faça amb coneixement
de causa, tenint davant tota la informació sobre els
elements abans esmentats. Sols amb aquests condicionants clars, i no acceptant una reconversió encoberta del sistema educatiu que puga suposar l'amortització de llocs de treball, estarem en condicions
d'encarar el procés d'implantació de la LOGSE en
unes bones condicions per a la millora de l'Escola
Pública i de les nostres condicons de treball.

L'ajust escolar del 95

UN ALTRE ANY SUPRIMIT
La Direcció General de Centres
ens va convocar el passat dia 20
de gener per a tractar el tema de
les supressions d'unitats escolars
per al proper curs 1995-96.
Davant d'aquesta convocatòria,
els sindicats vàrem acordar mantindré una postura unitària i presentàrem el següent escrit a la
Directora General de Centres i al
Secretari General de fa Conselleria:
"Davant la convocatòria realitzada per la Direcció General de
Centres de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, referent a l'arrejament escolar
per al curs 1995-96, els sindicats
ANPE, CSl-CSIF, FETE-UGTPV, FE-CCOO-PV i STEPV
manifesten el seu rebuig absolut a
tractar aquest tema en tant no es
negocien en la Mesa Sectorial
d'Educació els següents assumptes:
- Mapa Escolar (xarxa de centres).
- Plantilles d'Educació Infantil,
Primària i Primer Cicle d'ESO.

- Adscripció de professorat als
llocs de treball previstos en la
LOGSE.
Al mateix temps, els sindicats
signants manifesten que per al
proper curs 1995-96 no deu realitzar-se, cap arrejamenl escolar
que supose supressió d'unitats
escolars, doncs podria condicionar situacions personals de desplaçaments o de catàleg del futur
Mapa Escolar.
Aquests sindicats denuncien
que aquesta situació es conseqüència de l'incompliment per
part de la Conselleria d'Educació
del calendari de negociacions
previst per al passat curs escolar
i urgeix l'Administració a convocar la Mesa Sectorial per a tractar aquests temes.
València, estan! a 20 de gener
de 1995.
Signat per: ANPE, CSI-CSIF,
FETE-UGT-PV, EE-CCOO-PV i
STEPV. '•'
L'STEPV valora molt positivament aquest acord unitari front

l'actuació de la Direcció General
de Centres i de la C o n s e l l e r i a
d'Educació de voler, un any més,
e n t r a r a tractar el tema de les
supressions sense abordar l'aplicació de la LOGSE des de la global ilal del Sistema E d u c a t i u .
Aquest curs ha de ser el curs de la
Planificació, però a llarg termini,
i no com es pretén des de l'Administració de resoldre, suposadament, problemes parcials.
Si hem arribat a aquesta situació, sols és responsabilitat de la
Conselleria d'Educació, que, com
d i e m en el document u n i t a r i ,
i n c o m p l e i x els calendaris de
negociació de forma sistemàtica. I
q u a n parlem de la Conselleria
estem parlant del màxim responsable, el conseller Joan Romero.
Aquest conseller.ha de saber que
no volem cap supressió més, que
volem negociar la xarxa de centres, les plantilles, l'adscripció...,
i que ho volem fer sense tindré
que suportar més desplaçament de
professorat. I que en cas contrari
ens tindrà enfront.

ò / RETRIBUCIONS ENSENYAMENT PÚBLIC
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Revisa't la nòmina 95
Les retribucions brutes del funcionaria! tenen un augment del 3'5%.
COM REVISAR LA NOSTRA NÒMINA
I. Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma
dels conceptes: sou base, triennis, complement de destí,
complement específic (afegint la part corresponent a
complement unipersonal, sexenni...), etc.

2. Calculem el brut anual, que és la suma del salari
brut mensual multiplicat per 12, més les 2 pagues extres
(cada paga extra és la suma del sou base + triennis).
3. Calculem les retencions:
- El descompte (C) de l'IRPF el trobarem comparant
el salari brut anual en les taules de retencions i obtenim
el percentatge a aplicar.
- Descomptem la part (D) corresponent a MUFACE i

Drets Passius (en juny i desembre cl descompte és
doble).
4. El salari líquid a percebre es composa de = A - C D.
5. Si de cas existiren endarreriments (B) o compensacions en els descomptes (E), caldria afcgir-les al brut
mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria:
salari líquid a percebre = A + B - C - E - D.

TAULA DE RETRIBUCIONS BRUTES*

M. Primària
M. de Taller

P. de Secundària
Catedràtic

Inspecció Grup B
Inspecció Grup A

Sou base

C. Destí

C. Específic

T. MensuaJ

124.674
124.674
146.895
146.895
124.674
146.895

63.024
77.614
77.614
92.965
92.965
92.965

37.877
38.051
38.361
45.214
114.226
114.226

225.575
240.339

262.870
285.074
331.865
354.086

T. Anual

2.956.248
3.133.416
3.448.230
3.714.678
4.231.728

Grup A

SEXKNMS (lots ds cossos)

Pels primers sis anys (SEXENNI 1)

5.640
4.512
3.386
2.260
1.695

Grup B
Grup C

Grup D
Grup E

Pels
Pels
Pels
Pels

segons sis (SEXENNI 2), des de 1-10-93
tercers sis (SEXENNT 3), des de 1-10-94
quarts (SEXENNI 4), des de 1-10-95
cinquè sis (SEXENNI 5), des de 1-10-95

5.273
8.280
13.455

17.000
5.000

COMPLEMENTS USPEC1HCS D'ÒRGANS UNIPERSONALS
CHNTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, EGB LEDUCAC1Ó ESPECIAL :
B

c

62.805

45.446
21.951
21.951

A

Direcció
Cap Estudis

69.379
24.136
24.136

Secretaria

22.679

22.679

Responsable < 3 unitats

D

E

33.601

Í6;Ï27
16.127

20.494
-

8.847

Tipus A: Centres de 55 o mes unitats. Tipus B: Centres de 24 a 54 unitats i CBE. Tipus C: Centres de
16 a 23 unitats. Tipus D: Centres de 8 a 15 unitats. Tipus E: Centres de 3 a 7 unitats.

Direcció
Vice-direcció

Cap Estudis
Secretaria

c

84.660
37.241
37.241
37.241'

72.920
36.513
36.513
36.513

D

E

66.010

59.755

-

22.679

26.320

22.679

22.679

-

26.320
26.320

22.679

_

-

22.679

H

-

Tipus A: Centres de més de 1.800 alumnes. Tipus B: Centres de 1.001 a I.SOO alumnes. Tipus C:
Centres de 601 a 1.000 alumnes. Tipus D: Centres de menys de 60 í alumnes. Tipus E: Extensions de
BUP i Seccions Delegades d'FP i EAAOA i Aules d'Extensió d'EOI. Tipus H: Col·legis Homologats
Municipals.

LLOCS DE TREBALL DOCENTS SINGULARS
Cap de Seminari
Vice-secretari

8.847
5.207

Coordinació d'especialitat
(Conservatori)
Coordinació d'especialitat

8.847

(EEAAOO)
Administrador Conservatori

8.847
5.207

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

' 8.847
8.847
37.241

QUOTA

QUOTA

A
B
C

297.939
234.486
180.089
142.481
121.476

5.631
4.432

11.500
9.051
6.951
5.500
4.689

D

E

3.404

2.693
2.296

Nombre de fills i filles i altres descendents
Rendiment anual
(en pessetes)

Ü

Fins 1.035.000
Més de 1.035.000
Més de 1.1 38.500
Més de 1.242.000
Més de 1. 345.000
Més de 1.449.000

0
2
3
6
7

Més de 1.656.000

10

Més de 1.863.000
Més de 2.070.000

12

Mes de 2.227.000
Més de 2.587.500

15
17
18

8

14

Més de 2.898.000
Més de 3.3 12.000
Més de 3.726.000

20

Més de 4. 1 40.000

21

Més de 4.76 1.000
Més de 5.382.000
Més de 6.210.000
Més de 7.245.000
Més de 8.280.000
Més de 9.3 15.000
Més de 10.350.000

23

19

25
26
28
31
33
35

i
0
0
1
4
6
7
9
11
13
14
15
17
18
19
20
22
24
25
27
30
32
34

2

0
0

1

3
4
5
7
10
12
13

15
16
17
19
20
22
24
25
27

3

4

0
0

0

0
0
0

0

1

0
0
0
0

1 1

3
3
6
9
11

3
5
8
10
11
13

12
14
15
.17
18
20
21

23
24
26

30

29

32

31
34

34

5

2
4

6
8
10

14

12
13

16
17
19

15
17
19

21

20

23
24
25
28
31
33

22
24
25
28
30
33

6

0
0
0

0

1
1

3
5
7
8
11
13

14
16
18
19
21
23

25
-28
30
32

n
0
0
0'
0
0
0
0
0

7

8

9

10

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
6

1

0
0
0
0
0
0
0

3
5

4

7

7
9

6
8

10
13
15
16
18
19

10
11

0
0
0
0
0
0
0
0
3 1
5 3
7 5
9 7
10 9
12 11
12 11
15 14
17 16
20 19
23 22
24 23
26 25
32 31

1
1

9
12
14
15

17
18
20
22

22

25

24

27

26
28
32

29
32

1

14

15
17
18
21
24
25
27
32

JUBILACIONS I PENSIONS. CÀLCUL PER A 1995

CENTRES DE SECUNDÀRIA i ENSENYAMENTS liSPlíCIAUT/ATS
B

BASE

GRUP

En desembre i juny (pagues exires)
el descompte és el doble.

COMPLEMENTS ESPECÍFICS D'ÒRGANS UNIPERSONALS
A

PASSIUS (3'86%)

4.542.822

* Sense triennis ni sexennis. L'import de les pagues extres és l'equivalent a la suma del sou base i els triennis. El
professorat interí que no ocupa vacant (i per tant no cobra l'estiu) cobrarà en cada nòmina la part proporcional de
les pagues exires f 1/6 per, mes del sou base) i del mes de vacances (l'equivalent a 2'5 dies per dia treballat).

TRIl·lNMS

COTITZACIONS A
DRETS PASSIUS
l MUFACE 1995

MUFACE (l'89%)

Les pensions experimenten un increment del 3'5% i tindran un íope de 265.322 ptes. brutes.
L'haver regulador per al Grup A = 4.171.146 ptes. L'haver regulador per al Grup B = 3.282.799 ptes.
HAVER REGULADOR
(ptes^any)
ANYS
DE
SERVEI
15
16

26'92%
30'57 %

17
18
19
20
21

34'23 %
37'88 %

22

Administrador FP centre tipus B...

36.513

Administrador FP centre tipus C.
Coordinador Tècnic Reforma

26.320
58.121

Assessor Tècnic Reforma

44.315

Direcció CEPs o SPEs

58.121

Especialista SPEs
Assessoria CEPs
Assessoria Tècnica de Valencià...

44.315
44.315
44.315

Inspecció Cap de la Unitat d'IE...

43.109

Inspecció Coord. Circumscripció...

13.580

PERCENTATGE
DEL
REGULADOR

23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35 o més

41 '54%

45'19%
48'84 %
52'50 %
56' 15 %
59'81%
63'46 %
6711%
7077 %
. 74'42%
7S'08 %
8173 %

85'38 %
89'Q4 %
92'69 %
96'35 %
100'00%

GRUP A
4.171.146

1.122.873
1.275.119
1.427.783
1.580.030
1.732.694

1.884.941
2.037.188
2.189.852
2.342.098
2.494.764

2.647.009
2.299.256
2.951.920
3.104.167
3.256.831
3.409.078
3.561.324
3.713.988
3.866.235
4.018.899
4.171.146

GRUP B

HAVERMENSUAL
BRUT (14 pagues)
GRUP A

GRUP B

3.282.799

883.729
1.003.552
1.123.702
1.243.524
1.363.675
1.483.497
1.603.319
1.723.469
1.843.292
1.963.442
2.083.264

2.203.086
2.323.237
2.443.059
2.563.209

2.683.032
2.802.854

2.923.004
3.042.826
3.162.977
3.282.799

80.205 (3%)
91.080(6%)
101.985(7%)
112.859(8%)
123.764(10%)
134.639(12%)
145.513(12%)
156.418(14%)
167.293(15%)
178.197(15%)
189.072(17%)
199.947(18%)
210.851 (18%)
221.726(18%)
232.631 (18%)
243.506(19%)
254.380(19%)

63.124(0%)
71.682(0%)
80.264(2%)
88.823 (6%)
97.405 (7%)
105.964(8%)
114.523(8%)
123.105(10%)
131.664(10%)
140.246(12%)

148.805(14%)
157.363(14%)
165.946(15%)
174.504(15%)
183.086(15%)

176.160(20%)
287.064 (20%)

191.645(17%)
200.204(17%)
208.786(18%)
217.345(18%)
225.927(18%)

297.939(21%)

234.486(18%)

265.285(19%)

... DE LES CENTRALS/ 7
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EDUCACIÓN MULTICULTURAL:
£UNA TERMINOLOGIA QUE ESTÀ DE MODA O,
SENCILLAMENTE, EDUCACIÓN DE CALIDAD?
SEBASTIAN SANCHEZ FERNANDEZ*

•

No resulta difícil llegar a la conclusion de que algunos de los adjetivos que mas se utilizan en la actualidad para calificar a la educación son los de multicultural e intercultural. Ante ello, parece
oportuno plantearse, al menos, si se trata de una nueva caracterización de los fenómenos educativos en general o si, cuando se utiDesde mi punto de vista, aunquc se parm del reconocimienlo
de que efecüvamente existen zonas y conlexlos en los que la
diversidad de grupos culturales, clnicos y sociales es clararaeníe
maniíïcsta y que los planteamienlos y los desarrolíos cducaüvos
adquieren, por esc motivo, una dimensión especial, tanto para
las tareas de planificación como, sobre todo, para su puesta en
pràctica, lenemos que situarnos desde una perspectiva mas
amplia y darnos euenta de que loda educación, siempre que
admitamos sus cracterísticas csenciates y que esté encaminada a
la optimización de las capacidadcs de los seres humanos, es
decír, siempre que sea lo que se ha venido dcnominando "una
educación de calidad", es por dcfinición multicultural (un maliz
diferenLe adquiere el termino intercultural, que alude a la integración en el currícuium escolar de las aportaciones de las diferentes culturas rcprcscntadas en cada uhicación didàctica, especialmente el centro o el aula, con el fin de que formen parte de
los contenidos curriculares de todos los alumnos de cada contcxto).
Me explico. Me resulla difícil, si no imposihle, identificar lo
que normalmente denomirtamos un grupo cultural, étnico o
social que, analizado rigurosamcntc, podamos calificar como
unicultural y clasificarlo, como si de una taxonomia se tratase,
en reíación con otros grupos o sujetos uniculturales, en función
de sus conexiones de diferentes tipos. Mas bicn, lo que la realidad de cada uno de esos grupos nos ofïece es una gran variedad
de sujetos, que a su vcz son produclo de una sèrie de combinacioncs y mestizajes de todo tipo, que los hacen inequívocamcntc
multiculturales. Son fos manipuladores políücos fanàticos los
que, buscando el apoyo irrcílexivo de las masas, van ereando un
clima social en el que, con mas o menos suülezas, los grupos
-sobre todo los de mayor poder- se van diferenciando progrcsivamcntc de los dem as, tomando concicncia, adcmàs, de una
supuesta supcrioridad, que para ellos va siendo cada vcz mas
clara, apoyada en razones de lodo tipo, desde genéticas o "sanguíneas" a hislóricas y cullurales.
A mcdida que avan/a este proceso, la situación social va
sufricndo lal deterioro que cuaiquier aconiecimiento, que en
otros contextos no pasaría de un conflicto anccdótico sin importància, se puede convertir en el desencadenantc de situaciones
violentas impredecibles. No muy lejos de nosolros se estan
sulViendo las consccuencias de estàs manipulacioncs en el caso
de la antigua Yugoslavia, aunquc no es éste el único caso en el
que podemos observar, quizàs con menos claridad, los pcligros
de estàs ideas cuando se llcvan a la pràctica política.
Las propucstas educativas realizadas con un mínimo de cohe-

lizan estos terminos, se esta haciendo referència a una concrecion
específica en unas determinadas condiciones, normalmente caracterizadas por la complejidad y la diversidad ètnica, social y/o cultural, que la hacen especialmente atractiva o terriblemente difícil,
según la perspectiva desde la que se enfoque.

rència con los principios antropológicos comunes a cuaiquier
concepto de hombrc, que implique su formación para y dcnlro
de una sociedad democràtica, no Lienen mas remedio que asumir, por tanto, la multiculturalidad como cualidad esencial,
pucsto que los grupos sociales a los que van dirigidas y, como
hcmos visto, también los individuos que los componen son, sin
duda, multiculturales. Así pues, calificar a la educación de mulücultural no es mas que una redundància o un epíteto, puesto
que toda educación de calidad es, esencialmente, multicullural,
aunque ello no quita que utiticemos este calificativo con la
intencíón de resaltar esta característica de los fenómenos educativos o, como hemos visto anles, para destacar sus cspccificidades en determinades contextos. En cuaiquier caso, lo importanle
es que no olvídemos los presupuestos teóricos que hay detràs y,
sobre lodo, los valores que estan implicados en cada propuesta
educativa.
Però veamos què ocurre cuando avanzamos en cl proceso de
conectar estos fundamentos teóricos con su acercamiento a las
realidades escolares, entendidas en sentido amplio, para cuaiquier etapa educativa, y especialmente a las pràelieas educativas. En primer lugar, no eslà de mas recordar que, aunque algunos aconlecimicntos parczcan indicar lo contrario si no se anaiizan en profundidad, lo.s centros educativos son, de todas las instituciones de nuestra sociedad, probablemente, las mas lolcrantes. Muchos de los conflictos derivados de una falta de capacidad para la convivencia'multicullural, que habitualmente se
achacan a las cscuclas, suelen tener su origen lucra de estàs, y es
precisamente dcntro de ellas donde se sufren las consecuencias
y donde hay que empezar a corregir prejuicios y estereotipos
fueríemente arraigados en ciertos círculos familiares y sociales.
Por tanto, una ve/ mas, el profesorado, que es el colectivo
profesional cncargado de aceplar esta situación y de incorporaria
como reto profesional en la mcdida de sus posibilidades, aparece
a los ojos de la sociedad como el culpable cada vcz que el dcsajuste entre la diversidad que ofrece la realidad social y la uniformidad de la burocràcia del sistema educalivo termina por generar algun tipo de condició.
Al cmpczar a poncr en marcha cuaiquier proceso educalivo
acordc con estos planteamicntos, tenemos que saber aplicar uno
de los principios esenciales de toda pràctica educativa, que
adquiere especial importància en el caso que nos ocupa: analizar
con delcnimiento las caracteríslicas del contexlo en el que se va
a aplicar, cmpezando por las d i s p o n i b i l i d a d e s personalcs y
matcriales con que contamos, lanto dcntro como fuera de la instilución educativa. Son fàciles de predccir los fracasos a que

estan abocados aígunos programas, autodenominados "multiculturales" o "interculturales", si solo prctcndcn trasladar las expcriencias desarrolladas en una determinada ubicación sociocducativa a olra, por muy parecidas que aparenten ser las condiciones
conlextualcs de ambas.
El camino correclo debe empezar por conocer en profundidad
las caractcrísticas cspccíficas de cada ambiente edueativo y de
lo que mas amplia y correclamentc se entiende por la cultura
escolar de cada centro. Solo así eslaremos en condiciones de
afrontar con cierlas garanlías de éxito la planificación y posterior desarrollo de programas educativos mulüculíurales e inlerculturales, para lo que, por supucsto, es conveniente conocer y
lener en cuenta lo que se haya venido rcalizando al diseíïar y
poner en pràctica otros programas, de los que, en función de las
características de nuestro conlexlo, podremos incorporar los
aspeclos que nos puedan resultar mas apropiados, (anió en lo
refercnle a sus fundamenlos como a sus componenles curriculares y su pròpia cvaluación.
Debemos evitar caer, cada uno desde el àmbito de actuación
curricular en el que nos encontremos, en aplicaciones indiscriminadas y poco fundamenladas de experiencias que pueden
habcr tcnido cierto grado de éxito en otras ubicaciones, sin
haber rcalizado antcs un anàlisis realista de nuestra pròpia siluación y, en consecuencia, de sus posibilidades de adaptación a
nuestro caso. Los dilerenles grados de implicación del profesorado; las dificultades para lograr los consensos, dentro y fuera
de! centro, necesarios para dar algunos pasos en el desarrollo de
los programas; los condicionantes sociofamiliares y económicos
de la zona; los apoyos cxternos con que contamos, son solo
algunos de los factores que pueden resultar dccisivos para que lo
que hemos considerado, con la mejor de las inlenciones, como
un gran proyeclo pueda converlirse, como en otros muchos
casos, a la hora de llevarlo a la pràctica, en un fracaso que arrastrc con el a muchos de los mas cmprcndcdores c ilusionados
micmbros de la comunidad educativa.
Tenemos que intentar superar el efecto esnobisla que parece
haberse generado con la utilí/ación de los lérminos mullicultural
e inlercultural, e intentar que nuestras pràcticas educativas se
impregnen mas de los valores y de las actitudes positivas que
llcvan implícitas que de la moda que parece estar suponiendo
colocarle a cuaiquier termino relacionado con la educación el
calificalivo de multi o intercultural.
* Caletlralico de Didàctica y Organi/.ación Rscolar <Jc la líscucla Universilaria de Magisteri» de Melilla, miembro de la Comisión Coordinadora de la
campana "Construir desde la diversidad", ile la Confederación de S'fiïs.
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ULTIMES NOTICIES SOBRE LA
NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
I Conveni d'empreses d'ensenyament privat sostingudes
totalment o parcial amb fons públics
Enguany només cal negociar la revisió salarial, jan que es va signar per a dos
anys (94 i 95).
La conslilució de la Mesa estava prevista per al passat dia 19 de gener i es va
ajornar al 24 a proposta de l'UGT, que no hi podia assistir.
Els problemes estaran, com tots els anys, en els nivells no concertats i en el
personal no docent.

IV Conveni de centres d'ensenyament reglat sense cap
nivell sostingut amb fons públics (ACADE)
Uns dics abans de les vacances de Nadal es va constituir la Mesa per a la revisió salarial (també es va signar per a dos anys). Fins ara tan sols hi ha hagut una
reunió, i la patronal ha plantejat la congelació salarial i faci I i tal s per a les reduccions de plantilla; a canvi demanen suport a-la seua campanya per no pagar
l'impost de béns immobles (IBI).
Els sindicats en general hem plantejat el manteniment del poder adquisitiu
(TSTEPV, després de les pèrdues dels darrers anys, ho quantifiquem en un 7%).

I Conveni de Col·legis Majors
Aquest és un dels nous convenis que al llarg de l'any 94 s'han despenjat de
l'antic Conveni General. Ha estat signat poc abans de les vacances per Educación
y Geslión, CECE y ÀCADE, per part patronal, i per UGT i USO, per part sindical.
Està impugnat.
Com tots els convenis que s'han despenjat, aquest no podia ser l'excepció, ha
empitjorat respecte a les condicions laborals que establien tant et VIII Conveni
General com el I Conveni d'empreses privades d'ensenyament sostingudes totalment o parcial amb fons públics. Per exemple: es perden 5 dies de vacances per ai
personal d'administració i serveis.

Conveni d'Educació Especial
Aquest conveni ja fa alguns mesos que es va signar, però ha estat rebutjat pel
Ministeri de Treball per no respectar en algunes categories el temps mínim de
descans entre jornades. Cal renegociar aquests aspectes i tornar a depositar-lo en
Treball, i, mentres tant, no és d'aplicació.

I Conveni d'Acadèmies de Perruqueria i Estètica, Música
i altres Ensenyaments de caràcter professional
Aquest nou conveni, que també es despenja del Conveni. General, ve negocianl-se des de l'últim trimestre de l'any passat i els avanços que s'han produït
són pràcticament nuls. Encara no està gens clar el seu àmbit funcional.

CENTRES EN CRISI
I RECONVERSIÓ
El passat 20 de desembre tingué lloc l'últim acte de reeol.locació com a professoral de suport dels companys i companyes de Centres en crisi.
Com que era l'últim de l'Acord del 91, el llistat de persones que podien demanar eslava compossat no sols per els acomiadats cie l'any 94, sinó també per totes
aquelles persones que des de la vigència de l'Acord -setembre del 91- no havien
aconseguit una ocupació estable i havien renunciat a la seua indemnització.
Aquesla proposla de participació, que per a nosaltres es raonable, la vàrem fer des
de l'STE-PV allà pel nies de maig, i després de sis mesos ha estat acceptada per
tols: Patronals, Conselleria i també alguns Sindicats.
Finalment no ha hagut places suficients per a tots i alguns companys i companyes estan en una siluació prou precària perquè se'ls ha acabat el subsidi per
desocupació, i altres treballaran uns mesos d'interins en el millor dels casos;
però tot i que aquesta siluació és dolenta, el pitjor és que en- aquest moment no hi
ha cap Acord que ens protegesca i no pareix que li importe a ningú.
És urgent iniciar les negociacions d'un nou Acord, que no ha de ser com els
que fins ara hem tingut, sinó una negociació globlal de l'aplicació de la LOGSE i
el manteniment de l'ocupació al sector. Estem a prop de l'implantació de tota la
primària Í el primer curs de l'ESO -la qual cosa vol dir la reconversió dels concerts- Í cada vegada queda menys temps per poder planificar l'aplicació de la
LOGSE de forma tranquil,la i no traumàtica per als treballadors i treballadores.
No podem seguir com fins ara. A finals de maig passat acordàrem un calendari
de negociacions, que presentà l'STE-PV, i fins ara hem tingut dos reunions:
• La primera, a.principis de juliol, en la que ens donaren el llistat de Centres
que han demanat l'autorització de l'ESO i en què siluació es trobava cadascun
• La segona, a octubre, per a parlar de formació, i ens contaren els plans intilucionals de formació permanent, quan els Sindicats volíem encetar una negociació
sobre formació específica en les noves especialitats LOGSE per als excedents de
plantilla. Com el que ens contaren ja ho sabíem i no era el que volíem, quedaren
en que tindríem una nova reunió.
És a dir, encara no hem començat: cal el llistat de Centres ESO (no el provisional), de formació no hem parlat res; cal parlar de plantilles, de jornada...., i cal
articular-ho tot amb el manteniment de l'ocupació.
Com es pot veure, a aquesta velocitat de negociació podem descarrilar en qualsevol moment.

N.* 95

ANALOGIA RETRIBUTIVA
Un any després de la lïnalit/aeió de l'Acord d'Analogia Relributiva de l'any 88 -acabà en desembre del 93-,
cal fer una anàlisi del que ha passat per a que no s'hagen
complit els objectius de l'Acord -arribar al 95% de les
retribucions dels funcionaris docents-, ni perquè no
s'haja substituït per un nou.
E v i d e n t m e n t , la p r i n c i p a l responsabilitat de que
l'Acord no haja complit els seus objectius està en
l'Administració, per la interpretació que ha fet de dos
aspectes fonamentals:
• Mai ha considerat els increments salarials producte
del nou sistema retributiu dels funcionaris docents
(sexennis) dins de l'Acord d'Analogia (només el sexenni
O suposa 19.000 Ptes./mes al PV).
• Els increments addicionals que hem cobrat cada any
sempre els ha calculat el Ministeri sobre el salari de l'any
vençut i no sobre el de l'any que es pressupostava.
Segons estes interpretacions, en gener del 94 el nostre
salari era del 95% del dels funcionaris docents en desembre del 93, i sense considerar els sexennis. La realitai é,s
que estem al voltant del 87%, més o menys, segons
nivells.
Així, per a l'únic que ha aprofitat l'Acord ha estat per
a tindré un increments dignes durant uns anys, no els dos
últims, clar.
Però cal veure què ha passat per a que el Ministeri fera
estes interpretacions tan fàcilment, perquè amb les mobilitzacions unitàries de novembre i desembre del 91 el
MEC es va comprometre a obrir negociacions al respecte, negociacions que no mai s'han donat. I no s'han donat
perquè unilateralment l'UGT va trencar la plataforma
unitària per pur protagonisme i va presentar una demanda
contra cl Ministeri a l'Audiència Nacional, i clar, immediatament CC. OO, FSIE i USO varen fer el mateix. Els
STEs no vàrem fer cap demanda al respecte, perquè
pensàvem í seguim pensant que la solució a l'homologació no és jurídica sinó política i que calia seguir negociant o mobilizant si feia falla. Enguany s'ha demostra!
que teníem raó, ja que les dos sentencies.de l'Audiència
Nacional han avalat la postura del Ministeri, amb la qual
cosa ara la solució és molt més difícil. Sols cal veure la
contestació del Ministre al Congrés a una pregunta parlamentària: ells han complit i els jutges lis donen la raó.
També cal recordar que ací, al PV, l'STE-PV, j u n t
amb CC OO i FSIE, va llançar la campanya per l'estabilitat i l'homologació, campanya a la que no es sumaren
ni UGT ni USO -potser perquè pensen que ja estem
homolagats i que tenim prou estabilitat-. I llançàrem la
campanya perquè d'es de gener del 93 ja estan transferi-

des les competències econòmiques respecte als concerts
educatius i el MEC només negocia per al seu territori
compeíencial.
Ara el Ministeri, per tal de tapar-nos la boca, ens ofereix el mateix Acord al que han arribat a la l'unció pública i que en resum consisteix en acceptar fins l'any 97 uns
increments salarias anuals iguals a l'IPC previst cada any
per l'Administració, més un fons econòmic -no quantifi-'
cat- que garantesca ia no pèrdua-del poder adquisitiu (no
es una clàusula de revisió s a l a r i a l ) . Si açò al final
s'accepta voldrà dir que renunciem no sols al que queda
per a homologar-nos, sinó també a recuperar cl poder
adquisitiu perdut els dos últims anys, al voltant d'un 7%.
I açò per ara només és per al'territori MEC; ací, ningú no
diu ni pruna.
La nostra proposta passa per obrir la negociació de
l'homologació al PV respecte del funcionariat docent
del PV.

ELECCIONS SINDICALS
I ENSENYAMENT PRIVAT
A les eleccions els treballadors i treballadores triem,
fonamentalment, dos aspectes:
• La nostra representació davant l'empresa,
* La rcprcsentativítat acumulada pels Sindicats, que servirà per constituir les diverses meses de negociació, tant
davant les Patronals (negociació col·lectiva) com davant
les Administracions.
Aquests dos aspectes de les eleccions sindicals són
especialment importants a l'ensenyament privat, ja que
se solapen els interessos econòmics -com en tota empresa-, amb els ideològics -respecte del model d'escola-.
La representació davant l'empresa, un dels aspectes
p r i n c i p a l s del sindicalisme, té en l ' a c t u a l i t a t molta
importància, sobretot en els Centres amb algun nivell
mantingut amb fons públics, ja que cal negociar cada
any la distribució de la jornada complementària, donar
el vist-i-plau a totes les noves contractacions, negociar
els expedients de regulació de l'ocupació, etc., aspectes
tols ells que poden millorar o empitjorar la situació en
l'empresa. És per això que cal triar a aquells companys
o companyes que millor ens representen, que avantposen els inleressos c o l · l e c t i u s als personals, que no
sigueu febles davant L'empresa. Des de l'STE-PV procurem que els nostres candidats i candidates reunesquen
aquestes condicions.
L'acumulació de representalivilat per part de cada Sindicat és el segon aspecte que ens juguem i que cal tindré'l
molt en compte, ja que estem determinant, amb el nostre
vol, quin serà la composició de les diverses meses de nego-

ciació per als propers quatre anys. I aquesta qüestió, que
ara ens pot parèixer poc important, no es baladí, com
podem comprovar si repassem el que ha eslal la negociació
els darrers anys, així com si mirem cap al futur i pensem
que cal negociar l'aplicació de la LOGSE.
Si mirem cap enrere, veurem fàcilment on ens ha portat
la "majoria sindical" signant tots els anys allò que les
Patronals volien:
• Han dividil el Conveni de l'Ensenyament Privat en nou
convenis, tots ells d'àrnbit estatal. Cal recordar que quan
teníem el Conveni Provincial -fins l'any 8L- teníem algunes condicions laborals que encara no han estal superades
-catorze anys després- pels Convenis estatals.
• Hem retrocedit en moltes de les nostres condicions laborals.
• Han deixat un sector absolutament desmobililzat i sense capacitat de resposta. <,Què ha passat anib la participació
dels treballadors i treballadores?, ^què ha passat amb les
assemblees intersindicals?.
Però si mirem cap al futur i pensem que cal negociar
l'aplicació de la LOGSE, amb tot el que això suposarà per
al sector, ens donarem compte de que no podem afrontar
eixe repte amb les actuals condicions ni amb la mateixa
correlació de forces. Cal canviar-la.
Però això no és possiblc^scnse candidatures. Per a que
aquestes eleccions sindicals signen plenament democràtiques í puguen servir per a canviar la correlació de forces,
cal que participem votant, però també en les candidatures.
Endavant.
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LA FUNCIONARITZAGIÓ
DEL PERSONAL
LABORAL DOCENT
, La Conselleria d'Educació ha l'cl públic un esborrany de 'l'Acord del
Govern Valencià pel qual es reclassifiqucn llocs de treball de naturalesa
laboral, depcnents d'aquesta Conselleria, en llocs de irchall docents".
Aquest es fonamenta jurídicament en:
a) La disposició addicional quin/ena de la Llei 30/84, de 2 d'agost, deMesures per a la Reforma de la Llei de la Funció Pública, en la redacció
feia per la Llei 23/1988, de modificació de l'anterior, que estableix que
els llocs de treball docents seran exercits per funcionaris dels cossos Í
esca es docents.
b) La Llei Orgànica 1/1990, d'Ordenació General del Sistema Educatiu, i en les d i, eren t s normes que la despleguen.
c) El text relos de la Llei de la Funció Pública Valenciana, modificada
per la Llei 5/1994, que estableix la possible integració en el regim funciónarial del personal laboral que exercesca llocs de treball de naturalesa
funcionaria!.
d) L'Acord de 7 de juny de 1994, del Govern Valencià, pel qual s'aprova la llista de llocs de treball de la Conselleria d'Educació i fixa les f u n cions de les diferents categories laborals.
Segons aquest document, l'Administació valenciana estableix, d'una
banda, quins seran els llocs de treball que hauran de passar a ser classificats per a la scua provisió per funcionaris docents, i d'altra, que cl personal laboral fix o funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana que,
reunint els requisits de titulació, exercesca alguns dels llocs de treball
assenyalats, i haja adquirit aquesta relació d'ocupació mitjançant procediment convocat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei de la Generalitat Valenciana 5/1994, podrà accedir a la condició de funcionari
docent i especialitat en què se n'haja reconvertit el lloc, mitjançant proves específiques que seran convocades.
Els qui no accedesquen a la condició de funcionari docent conservaran
la mateixa naturalesa jurídica que linguen i romandran en la situació de
personal que s'ha d'extingir.
Ara s'ha d'aprovar pel Consell de la Generalitat Valenciana, i després
caldrà que la Conselleria d'Educació i Ciència convoque el procediment
selectiu per à l'íngres ell les places correponenls als Cossos de Professorat d'Ensenyament Secundari, de Professors Tècnics de Formació Professional Í de Mestres. Els esborranys d'aquestes ordres els tenim al vostre
abast a les seus de l'STEPV-STEs.
No lot el personal laboral podrà participar en aquest procediment. La
Conselleria d'Educació i Ciència ha deixat fora, en la scua proposta al
Govern Valencià, els Educadors d'Educació Infantil i d'Educació Especial, Fisioterapeutes, Treballadors Socials... En un primer moment,
aquest darrer col·lectiu podia participar; ara, els volen deixar fora, sota
pretextc que el Decret dels Serveis d'Orientació Educativa i Psicopcdagògica Escolar no contempla dins de la plantilla d'aquest servei la
figura del Professorat Tècnic de l'Especialitat de Serveis a la Comunitat.
En els propers dies us continuarem informant de totes les novetats que
es vagen produint.

MANIFIESTO
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STEs ANTE EL PROYECTO
ï

Torna l'Kstatut de Centres'.'

Como primera y urgente valoración, la Con fe deración de STEs manifiesta:
1. Este Proyecto de Ley, que en teoria da respuesta al debaté suscitado por el MEC con sus 77
medidas, aparece de forma precipitada, dado que
el MEC no ha p u b l i c a d o las conclusiones del
debe realizado en los dislintos sectores de la
comunidad escolar. Esta precipilación puede
venir motivada por motives 'jolíücos y no como
consecLiencia de los ii tereses educativos.
2. El Proyeclo de Ley abarca tres aspeclos claves: participación, evaiuación y gobierno, y debe
r e c o g e r al f i n a l i z a r MI I r a m i t c de d e b a t é y
cnmiendas la participación de la comunidad educativa en la elección de los cargos directivos,
garantizando el caràcter democràtico de la gestión
de centros, tanto públicos como privados eoncertados. No se puede relroceder en las conquistas y
volver al cuerpo de directores/inspectores. Debe
potenciarse el acceso de las mujercs a estàs tareas

de gestión y debe ser Mmitado el período de ejercicio de las citadas tareas.
3. Nos parecen positivas las medidas tendentes
a informar a la comunidad escolar sobre eÜ fiuaacionamiento de los centros, así como de las acíívidades que se rcalizan; sin embargo, recnazanM»
la inlcnción del Minislerio de propiciar la competència de los centros entre sí.
4. La autonomia de gestión de los centros ha
sido una rcivindicación històrica de esta Coiifcderación, però debe garantizarsc que cxistan Io;s
medios malcriales y ios recursos humanos suíscienlcs. Consideramos improcedente que se afora
la posibilidad de obtener recursos proccdenles de
alquileres de las instalaciones; lo que sí debciía
potenciarse es la coordinación de los ayunlamieil·
los y de íos consejos escolares de los centros para
que se garanticcn actividades fuera del hora™
escolar.
5. Parece positiva la mcdida de forzar a los ceotros privados conccrlados a admilir al alumnado
con necesitlades educativas especiales, dado que
llasta ahora solo se escolarizaba en ccniros públicos.
6. La evaluación desde dentro y dcsdc fucra defl
sistema educativo y de los centros escolares es
neccsaria, como también lo es que se arbitren las
medidas necesarias que corrijan las deficiencias.
Desde la Confcderación de STEs segui mos
manifestando que no se puede mejorar la calidad
de nuestro sistema educativo sin la inversión que
se requiere. Los gastos en cducación estan baslante alejados del tan reclamado 6% del PIB, y la
calidad no se puede mejorar rcforzando las jcrarquías, sinó ilusionando al profcsorado, y para la
motivación y participación es necesario que, ante
todos los cambios que se produzcan, la ncgociación se baga con la información, la opinión y e!
respaldo de las piczas claves de todo cambio educativo: las profesoras y profesorcs.

LA ENSENANZA DE LA RELIGIÓN

El proyecto de Real Decreto por cl que se regula la ensenanza de la religión, presentado y
debalido en la permanente del Consejo Escolar del Estado (26-7-94), ha gencrado abundantes
debatés, cuando no claros enfrcntamientos, entre sectores de la Comunidad Educativa y de la
sociedad espanola en general.
Respeluosos con la diversidad, incluida la-diversidad religiosa, que va siendo cada vcz mas
una realidad constatablc en nucstras cscuelas, y que, indudablemente, olvida estc proyeclo de
Real Decreto, hacemos la siguicníe declaración:
I. Abogamos por una escuela pluralista y respeíuosa con las difercntcs opciones ideológicas
y religiosas. Creemos que la escuela debe mantencrsc al margen de cualquier adoclrinamiento;
por ello, reclamamos que la enseíïan/a de cualquier religión se realice fuera del horario escolar.

2. Crecmos que los centros escolares desarrollan la solidaridad, paz, convivència, ooedutcación, participación.... valores que explicados en los proyectos curriculares de los centros conlïibuyen a la formación de ciudadanos con una ètica bícn desarrollada, para vivir en armonía ara la
sociedad con sus semejantcs.
Las organix,aciones abajo firmantes seguiran trabajando por el plcno desarrollo del irataajo
educativo en valores para todas las alumnas y alumnos sin dislinción.
3. La concepción de la esctiela que se deriva de la LOGSK hacc aún mas patenle la conlradkción entre esle proyeclo y la elaboración de proyectos cducalivos que desarrollen la autonoíaMai
de los centros. basada en la democràcia y en las múltiples realklades, y no en la imposición qye
se desprende de la implantación del decreto derivado de tos acueixlos entre eslados.
Los Consejos Escolares de Centro debcrían ser los que tomascn la dccisión.
4. Rcclamamos la rcvocación de los acuerdos del Estado espanol con la Santa Sede^ . i l no
adecuarse a la sociedad pluricultural y entraren contradicción con ella.
5. Denunciamos las presiones que se rccibcn para imponer el Real Decreto y los conílictos
que desde siempre ha originado en los cenlros escolares la ensenanza de la religión calólaca,
creando siluaciones de discriminación negativa tanto entre el alumnado como entre e] profcsajrado.
Por cllo, cnlcndemos que la solución transitòria, hasla que finalicen los acuerdos con 3a Sanlat
Scdc, puede pasar por la ensenanza de la religión fucra del horario escolar, y seguimos reclamando la no renovación de esos acuerdos.

Manifíesto conjunto fírmado por la Conlederaeión Espanola de Asociaciones de Padires
de Alumnos (CEAPA), Conlederación de Mo vi m ien tos de Renovación Pedagògica
(MRPs), Federación de Ensenanza de CC OO, Conf ederación de Sindicatiis de
Trabajadores de la Enseíïan/a (STEs) y Confcderación General del Trabajo {CGT>

10/D1 ACTUALITAT
Eleccions a Consells Escolars de Centre

EL SENTIT DE
LA PARTICIPACIÓ

EL VALENCIÀ A L'ENSENYAMENT,
IRRENUNCIABLE

El passat mes de desembre es renovaren els membres dels Consells
Escolars de Centre. El que més han destacat els mitjans de comunicació ha
estat la poca participació de pares i mares.
És un moment per a analitzar el funcionament dels Consells Escolars,
les seues deficiències Í les mesures a introduir per a que sigueu el màxim
òrgan de participació i gestió del centre,
PER QUÈ PARTICIPEN POC ELS PARES I MARES?
Segurament molts dels pares Í mares que haurien d'haver votat el passat
mes de desembre als centres dels seus fills i no ho han fet donarien alguna
o algunes d'aquestes.argumentacions:
- No sé què fan els pares i mares en el Consell Escolar.
- Els CE no tenen capacitat de decisió i, a més a més, els pares Í mares
no tenen possibilitat de canviar res.
- Mai m'entere de què es parla i què es decideix al CE del centre dels
meus fills.
- No conec a qui es presenta.
Aquestes afirmacions posen de manifest alguns problemes:
1. El desconeixement del funcionament del centre i de les possibilitats
de participació del sector de pares i mares, cosa greu després de quasi 10
anys de vigència de la LODE. Caldria fer, encara, un esforç d'explicació i
animació social i de cada centre en particular, per a que tothom comprenga la scua importància.
2. La desconfiança sobre la capacitat del CE es basa en la realitat observada moltes vegades, quan rAdminisíració pren decisions en contra de les
propostes del CE i també sobre el pes que tenen les propostes del sector
parcs/marcs, segurament motivada perquè no sempre ei professorat tenim
una actitud receptiva per a escoltar totes les propostes que enriquesquen
el projecte educatiu i els plans anuals.
3. La poca comunicació que sol haver entre el Consell Escolar i el conjunt de pares i mares del centre. Seria moll convenient fer un esforç des
del centre per informar sobre els temes que es tracten, Ics decisions que es
prenen Í que afecten a tota la comunitat educativa, els punts del projecte
educatiu que s'aproven, els temes que queden sobre la taula perquè necessiten més debat, etc. Aquesta informació sintetitzada, però periòdica,
donaria molta més base per conèixer què es fa al CE, qui està allí i què
defensa, Í a qui votar en les eleccions.
PARTICIPACIÓ DE TOTS ELS SECTORS, PER A QUÈ?
Des de l'STEPV sempre hem defensat que la gestió dels centres educatius ha de basar-se en la participació de tots els sectors en òrgans col.lectius, i seguirem defensant aquest principi, que és aplicable per igual a
pares/mares, alumnat, personal no docent i professorat. Però junt a aquest
principi és necessari comptar amb un marc legal que faça possible una
gestió autònoma dels centres.
La legislació post-LODE i post-LOGSE no ha anat en eixa línia,
almenys ací al País Valencià i en bona part del Estat Espanyol, on ha anat
publicant-se normativa sobre el funcionament dels centres -ROC de
Primària, ja en vigor, ordres d'inici de curs que regulen el funcionament
dels centres de Primària i Secundària, regulació del règim econòmic dels
centres- que suposa un corsé absolut a l'autonomia dels centres, convertint-se aquesta en una entelèquia que ningú sap què vol dir més enllà de
les qüestions pedagògiques o la programació del currículum.
La falta d'autonomia econòmica, la falta d'autonomia per a organitzar
mòduls i optatives, la falta d'autonomia per a organitzar activitats de recuperació i desdoblaments, necessaris segons les caraclerísliqües del centre,
clc., han suposal problemes d'organilzació reals en delerminals centres i,
el que és molt més greu, que la majoria de la comunitat educativa no es
crega que el Consell Escolar siga l'òrgan de gestió del centre, Í, per tant,
es desvaloritze i queden, únicament, les lasques burocràliques que es fan a
l'hora de baremar soJ.licituds de plaça, de beques per a llibres o menjador.
Si aquesta situació ja és prou crítica i necessita mesures urgents, les últimes actuacions de l'Administració no van, precisament, adreçades a corregir-la, sinó que la valoració dels càrrecs directius en els concursos, la creació legal de Ics Juntes de Directors, moltes de les 77 Mesures per a la
millora de l'Educació, etc., apunten en el sentit de jerarquitzar i personalitzar la gestió dels centres Í relegar encara més els òrgans col·lectius.
ESTEM PER AVANÇAR EN L'AUTONOMIA DELS CENTRES?
Convoquem tot el professorat a defensar la participació com a principi
democràtic i com a principi pedagògic; sabem que només en un entorn
democràtic i participatiu es poden formar ciutadans i ciutadanes que estimen la democràcia com a valor bàsic de la convivència social i política. A
seguir apostant per normatives que desenvolupen les lleis generals, com la
LOGSE, en el sentit que aquestes ofereixen en el seu redactat, a més
d'exercir en el nostre centre totes les possibilitats de la legalitat i aquelles
que siguem capaços de construir col·lectivament, des d'una cultura pròpia
Í autònoma, com a cnsenyants compromesos.

L'actual situació del valencià en el sistema educatiu arrela, fonamentalment, en ïa
voluntat dels membres de la comunitat educativa, però també en l'ordenament legal
existent, que esdevé un suport i un impuls irrenunciable en ef camí de ïa plena
De la mà d'aquest ordenament legal -fruit d'una llarga
lluita social i política de molls valencians i moltes valencianes- i amb l'empenta d'aquest mateix bloc social, el
valencià ha recuperat un espai important com a matèria
d ' e n s e n y a m e n t -ara diríem que f o r m a parí del
currículum-, encara que resta molt de camí per a generalitzar-se com a llengua de l'ensenyament.
HI que interessa destacar ací és que, com a possibilitat, cl
valencià té per davant un llarg camí a recórrer abans
d'esgotar el sostre que la Llei, la Llei actual; ü uonfereix.
Una apressada mirada sobre l'ordenament legal en matèria
de llengua, teta amb una clara finalitat descriptiva mes que
no crítica, ens duria a començar pel marc més genera! i bàsic:
JaiConstitució Espanyola i el nostre Estatut d'Autonomia.
De !a Constitució ens interessa el reconeixement del
valencià com a llengua oficial al País Valencià -juntament
amb el castellà-, així com "l'especial respecte i protecció"
que íi confereix. De l'Estatut d'Autonomia, una major concreció dels mateixos preceptes constitucionals.
.La Llei d'Ús Í Ensenyament del Valencià es la porta que,
definitivament, obri camí al valencià a l'escola. La LUEV
determina que la incorporació del valencià a l'ensenyament
és obligatòria en. tots els nivells educatius i que tols els
alumnes han d'assolir un domini igual de les ducs llengües
oficials. Com a correlació d'acjiiesl objectiu, es fa obvi que
el professoral ha de conèixer, també, les dues llengües.
A partir de la coof'icialital de valencià Í castellà, arreplegada a la Constitució Espanyola i a l'Estatut d'Autonomia,
i de l'obligatorietat de l'ensenyament del valencià, determinada per la LUEV, el sistema educatiu valencià s'organitza sobre tol un entramat legal que desenvolupa aquests
manaments bàsics.
Així mateix, en concurrència amb el que acabem de dir,
en matèria estrictament educativa, la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu (LOOSE), que genera l'actual
Reforma Educativa, actua sobre l'àmbit educatiu valencià
establint una sèrie de preceptes bàsics, complementats per
la Conselleria d'Educació i, finalment, per cada centre educatiu mitjançant el projecte educatiu.
Entre les prescripcions en matèria de llengües que determina la LOGSE, cal assenyalar, pel que fa a capacitats, la
d'utililzar de manera apropiada la llengua castellana i la
llengua oficial de la Comunitat Autònoma en Primària; per
a la Secundària, comprendre i expressar correctament en
les dues llengües textos i missatges complets, orals i
escrits; en els batxillerats, dominar ambdues llengües.
A partir d'.aqnestes formulacions generals, cl disseny
curricular valencià per a l'arca de llengües assenyala que.
per als valencians, l'educació relativa al llenguatge i la
comunicació, stiposa partir de l'existència de dues llengües
en contacte que els alumnes han de dominar per igual, a
més de la relació amb una o dues llengües estrangeres, amb
tota la complexitat i riquesa que aquest phirilingüisme
comporta.
Com a corolari dels supòsits anteriors, es formulen els
objectius educatius en l'àrea de llengües, entesa des d'un
plantejament integrador de valencià i castellà.

Per a completar el breu repàs d'allò que hem considerat
legislació bàsica, al·ludirem a la Llei de Consells de la
Generalitat Valenciana, la qual reclama la "promoció de
la consciència d'identitat i dels valors històrics i culturals
del poble valencià, mitjançant el coneixemenl de la cultura pròpia i, especialment, l'aplicació de la Llei d'Us i
Ensenyament de! Valencià".
Hem obviat la legislació de rang menor per tai de.subralllar, deliberadament, el conjunt de lleis que, bé per la seua
rellevància com a corpus j u r í d i c , bé pels objectius lan
genèrics que s'hi marquen, i pel consens polític i social que
en el seu moment van obtenir, suposen, si més no sobre el
paper, unes possibilitats encara inesgoiades pel que fa a la
plena recuperació del valencià.
De tot el que s'ha dit, volem concloure fent especial
esment de ía coherència legal que recorre la normativa ací
assenyalada, des de la coofwialitat fins l'obligatorietat,
passant per la integració de les dues llengües en contacte
en un sistema educatiu que és bilingüe. Independentment
de la crítica -constructiva- que es puga fer sobre la seua
bondat per a la recuperació d'una llengua minorilzada com
el valencià, entre tots el textos legals hi ha un suport recíproc, una cohesió de conjunt.
Ara cal fer una passa més i molt important: és el moment
d'harmonitzar LOGSE i VALENCIÀ, de manera que
(a reforma educativa es laca amb el valencià en íermes
d'igualtat i integració amb el castellà, a través d'una
xarxa escolar integradora, on es desenvolupen els programes d'ensenyament coherents amb els objectius de
la LOGSE i la LUEV.
No es tracta de lenir una assignatura, ni tan sols d'unfíar
l'estadística de nous centres en valencià. El que cal és
dotar el sistema escolar valencià d'una caracterització
cultural i sociolingüística pròpia, des de la qual s'inscriu en contextos més amples i universals.
Des de posicions ideològiques antagòniques amb
aquests plantejaments, s'està pensant en retornar el valencià a situacions pre-democràtiques a canvi d'obtenir suposats guanys polítics. Quan açò es vol convenir en oferta
política s'ha de saber ben bé de què es parla, què és el que
es trenca i enfront de qui es posen. A cada escola i a cada
institut valencians hi ha professoral que ensenya ei i en
valencià perquè tot l'alumnat rep ensenyament de o en
valencià. 1 tot açò es fa amb una programació que respon a
un projecte educatiu aprovat pel conjunt de la comunitat
educativa (Consells Escolars). Amb cl suport d'un extens
ventall de materials i de propostes sorgides de la investigació i de la promoció de la llengua. Tot en compliment
de la Llei. En resum, els drets dels valencians, l'estructura
del sistema educatiu i milers de llocs de treball estan en
joc.
El conjunt de1 voluntats que hi ha darrere de tol açò i el
treball que suposa tol aquest projecte educatiu no poden ser
manipulats per cap voluntat política. Pel contrari, requereixen una decidida voluntat del Govern Valencià per a no
malbaratar tot el que s'ha aconseguit fins ara. És la seua
responsabilitat.
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Aporíes de la Reforma Educativa

EL MENYSPREU DE LA FILOSOFIA
Es percep per l'ambient educaliu un desencant generalitzat, especialment per la part de molts professors, sobre els
resultats de la Reforma Educativa. Pensen molls docents que
el nou batxillerat és cl BUP i el COU però vinguts a menys.
També en el seu dia el BUP i el COU eren els substituts del
Batxillerat Superior i el "Preu", però prou més fàcil. Doncs
bé, sospite que els nous canvis en Educació s'estan realitzant
a colp de despatx, per clars motius polítics i ignorant l'experiència quotidiana en l'aula i, per cert, amb tan escassa filosofia -en lots ets sentits del terme- que els pobres Departaments de Filosofia es troben, per eixa causa, alacaiguts.
La primera paradoxa que s'observa consisteix que la Filosofia és millor considerada, molles vegades, per la comunital escolar que per la pròpia Administració educaliva.
Veiem, a continuació, les causes de tal anomalia. Primerament enumeraré els problemes, que no són poes, i després
incile a "filosofar" a qui poden participar en la seua solució
satisfactòria.
1. Algunes administracions educatives, com succeïa amb
la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, permeten que s'apunten a les llistes d'interins de l'assignatura
de Filosofia, apart òbviament dels llicenciats en Filosofia
pura, als psicòlegs, pedagogs, etcètera. No es percaten o
percataven, per allò vist, que tal mesura ocasiona que, a
vegades, llicenciats en Filosofia en l'atur imparíesquen classes particulars a alumnes d'Història de la Filosofia, ja que
lal matèria entra en la selectivitat i els seus professors especialistes en psicologia o pedagogia no comprenen tan bé
com desitjarien i necessiten els seus alumnes, ni al mateix
Plaló. (,No resulla més lògic, com diria Arisiòlil, que cadascú ireballe o ensenyc aquells coneixements que per a tal fi
ha cursat a la Universitat?
2. Als instituts de formació professional, pel que fa a
l'Ètica, quasi mai la imparteix el professor de Filosofia. Es
coneix que l'utilitzen com una "marià" o assignatura de
segona fila, per a completar els horaris d'alguns professors. I
com és natural, normalment, en compte d'impartir la programació ministerial es sol passar el temps platicant sobre l'avortament, el divorci, la premsa o la "tele". Allò que resulta
més xocant resideix en el fel que com el professorat no disposa de la i m p r e s c i n d i b l e preparació filosòfica, per allò
abans al·ludit, quan hi ha un col·loqui en l'aula sobre tals o
quals assumptes sembla, més que una activitat docent, una
xerrada de cafè; així que solen ignorar si les opinions dels
seus a l u m n e s són socràtiques, aristotèliques, epicureistes,'
estoiques, kantianes, marxistes, ulilitaristes, niet/,sxeanes,
etcètera. ^No seria més coherent que tal assignatura d'FP
siga atribuïda al professorat de Filosofia, per ser el que ha
estudiat aquests coneixements a la U n i v e r s i t a t i cl que
podria ajustar-se millor a la programació oficial?
3. En el 4rt curs de l'Educació Secundària Obligatòria
(ESO), ja centrant-nos en la Reforma E d u c a l i v a , apareix

l'assignatura "Vida Moral i Reflexió Ètica", que prové de
l'Ètica antiga, però amb nova nomenclatura. Aquesta matèria
s'avalua conjuntament amb altra assignatura del Departament de Geografia i Història. És a dir, la nota final de l'alumne és !a mitja entre "Vida Moral i Reflexió Ètica" (2
hores setmanals) i la matèria de Geografia i Història (3
hores setmanals). Davant aquesta situació caben, si no nies,
les següents reflexions: per què es comparteix la nota, quan
tal activitat desorienta els alumnes i els professors? i,No
resulta discriminatori que una "assignatura" que s'imparteix
només una vegada en tol el període educaliu dispose sols de
dues hores setmanals i l'assignatura del Departamenl de
Socials (Geografia i Història), que d'una manera o altra s'estudia en tots o quasi tots els cursos des de l'EGB, tinga tres
hores?
4. Al País Valencià, i supose que a altres comunitats, s'experimentà amb èxit la Sociologia, assignatura optativa de
l'àrea de Filosofia. Si tal assignatura fou moll interessant i
instructiva en el currículum dels alumnes i del gust de la
majoria dels professors que la van experimentar, <,per què, a
la fi, l'han canviat per Psicologia, simplement per a que disposen d'una assignatura els psicòlegs i pedagogs dels instituts? I per quina raó si l'actual Psicologia, originàriament
una matèria o'ptativa del Departament de Filosofia, no és
coordinada per tai Departament sinó pel d'Orientació? i.Potser convé a la cultura del nostre país, incloses les Illes ; tantes volies oblidades, que continue retrocedint sense parar la
Filosofia -un saber tan milenari i la mare de Ics ciències
particulars- fins que es converüsca en una saviesa residual?
5. Els problemes esmentats anteriormenl descriuen una
situació gens falaguera i, malgrat això, encara manca per
mencionar la Història de la Filosofia, l'assignatura del
Departament de Filosofia que pitjor ha quedat en el nou batxillerat. Si en el COU és una matèria comú, en el nou sistema solament la cursen al batxillerat de Ciències Socials i ha
sigut suprimida dels allres itineraris curriculars. Aquesta
mesura, en la totalitat de les manifestacions que he escoltat
fins ara -inclosa l'opinió d'Aranguren i d'Emilio Lledóresulla certament incoherent. Observem tal conjunt d'incoherències:
a) En el batxillerat LOGSE (Llei d'Ordenació General del
Sistema Educatiu), de Ics assignatures atribuïdes al Departament de Filosofia, tenim "Vida Moral i Reflexió Ètica",
"Filosofia" i "Història de la Filosofia". Les primeres són
obligatòries, i la tercera, com ja s'ha explicat, no. Justament
la Història de la Filosofia, que segons l'opinió de la majoria
dels alumnes i professors és la més interessant i formativa,'
ha arribat a ser la no obligatòria. O siga, que si ho arriben a
fer a propòsit, igual no els ix tan "bé".
b) £ Per què s'imparteix -en la primària, la secundària i el
nou batxillerat- en quasi tots els cursos alguna assignatura
del Departament de Geografia i Història, explicant, a vega-

des, en diversos cursos pareguis continguts i, pel contrari,' ta
Història de la Filosofia no podran cursar-la la majoria dels
estudiants del nou sistema educatiu?
c) Per quina raó, o més bé tossuderia, si la Història de la
Filosofia és una disciplina, en molls casos, ideal per a complir nombrosos objectius de la LOGSE -com ser crítics, instigar que els alumnes aprenguen a pensar per ells mateixos,
etcètera-, és menyspreada per la mateixa LOGSE?.
d) No pareix convenient per a la preparació intel·lectual
d'un país que la majoria dels nous batxillers, diplomats, llicenciats Í doctors ignoren la filosofia de Parmènidcs, Heràclit, Plató, Aristòtil, Descartes, Spinoza, Leibniz, Locke,
Hume, Kant, Hegcl, Marx, Nietzsxc, Bertrand Russell, Sartre, Adorno, Marcuse, Habermas, etcèlera.
e) Sovinl, tant els alumnes com els professors, per desconèixer allò bàsic de la Història de la Filosofia, arriben a
situacions compromeses. Per exemple: si un professor de
Literatura exigeix com llibre de lectura una obra de Sartre, i
el mateix no coneix la filosofia existencialisla, què contestarà a un hipotètic alumne sobre el significat d'aquesta cita
extreia de la lectura: "L'home és una passió inútil; no hi ha
més que el no-res".
f). No dignifica massa a l'assignatura de Filosofia del ler
de Batxillerat de la LOGSE que no entre en la selectivitat.
Encara que pensant-ho bé tampoc en aquest assumpte no
queda en bon lloc la Història de la'Filosofia, ja que, donat
que l'estudiant és per essència "pícaro", ^quants triaran en
la selectivitat de la LOGSE la Història de la Filosofia, si
com ocorre, és opcional amb Geografia i Història, sent
aquesta assignatura, segons diuen molts alumnes, més senzilla?
Evidentment, les administracions educatives, força vegades, no erren; per això mateix, l'objectiu d'aquest article no
ha sigut una crítica exacerbada i subjectiva a ningú en particular, sinó l'expressió del desencant de massa professors de
Filosofia, que observen que la seua especialitat, sent tan
digna i important com qualsevol altra, roman menyspreada
en relació a allres matèries. I no serà molt edificant tal despresligi q u a n arribà a dir sàviament un pensador: "El
menyspreu de la Filosofia és sempre sospitós". Al cap i a la
fi, tot no resulta ser tan ombriu com ho he descrit; encara
alguns alumnes i professors que linguen la possibílilat de
pensar amb i'a Iravés de la història de la filosofia podran
gaudir amb els encisadors presocràlics; serà força difícil
que els p u g u e n . m a n i p u l a r les idees després d'haver-los
ensenyat a pensar els filòsofs Kant i Hegel, i amb T'Ètica a
Nicòmac", del diví Arislòtil, tractaran de conduir-se sàviament i ètica per la vida, la qual cosa, que li ho pregunten a
alguns polítics!, no és fàcil ni és poc.
Raimon Montero
Professor ilc Filosofia

LA REIVINDICACIÓ DEL 0'7 I LA GENERALITATVALENCIANA
El recent moviment per reivindicar que l'Estat espanyol dedíque el
0'7% del PIB a cooperació amb els
països de l'anomenat Tercer Món ha
estat divers i desigual, tant a l'Estat
com al País Valencià.
A n i v e l l de País V a l e n c i à , la
Conselleria d'Hisenda va proposar
(i així es va aprovar en els Pressupostos Generals, amb l'oposició
d'Esquerra Unida) dedicar 2.500
milions, que suposen aproxirnadamenl el 0'3%. Aquest serà el lotal
del pressuposi per a Cooperació, i
l ' a s s u m i r à l ' I n s t i t u t Valencià de
F i n a n c e s , al q u a l concorreran
empreses privades per executar els

projectes que la Generalitat i les
ONGs proposen. Aquesta, proposta
va ser rebutjada en el seu dia per la
Comissió 0'7 (composada per la
Vocalia 0'7 de la Coordinadora, en
representació de totes les ONGs de
la Coordinadora i representants de
la Plataforma 07).
Podríem fer algunes valoracions:
a) La proposta, tol i ser una pujada important, no arriba ni a la meitat del que es demanava. A més, hi
hauria que aclarar quina part es destina a cooperació bilateral o induïda
i quina als projectes de les ONGs. '
b) La participació d'empreses en
l'execució introdueix un element

d i s t o r s i o n a d o r , des de la nostra
perspectiva, del que deu ser la cooperació no governamental, perquè:
- Introdueix l'aspecte comercial i
d'interès privat, dirigit al benefici
propi de les empreses, i que està
molt allunyat d'un treball solidari
amb criteris polítics des d'una perspectiva emancipatòria,
- Elimina la possibilitat de que
l'execució del projecte esliga controlada per la població beneficiària
o les seucs organitzacions de base.
- Concep la cooperació com un
problema tècnic de creixement
e c o n ò m i c , com si el t r a s l l a t de
recursos fóra el problema central

del desenvolupament autocentral i
autososti rigui.
- Apropa el perill de que cada
vegada més la cooperació i els projectes recaiguen en agents aliens a
la cooperació no governamental,
que establisquen relacions directes
amb les contraparts, cvilant així la
pressió que puguen fer les ONGs
valencianes com a representanls
d'un sector social que té més informació i més capacitat de denúncia
davant l'opinió pública.
c) Finalment, cal dir que la proposta de la Conselleria d'Hisenda
elimina l'anterior programa NordSud, gestionat des de la Conselleria

de Treball (almenys no li assigna
p r e s s u p o s t per a cooperació), i
obvia l'únic òrgan legal reconegut
fins ara (encara que de funcionament irregular), el Consell Assessor
per a Cooperació, que suposava un
marc definit Í públic de participació, debat i denúncia de les actuacions irregulars o dolentes des de la
perspectiva de les ONGs.
Així, en aquests moments, seguim
enfrontant-n os a una lluita llarga i de
noves característiques en la mesura
que s'aprofundeix des de l'Administració en una línia de privacitat i
opacitat de la política de cooperació.
Entrepobles

QUC

QUINZE UfíS Wl VOSALTRES

A Viilciu'ia. Vicent Esteve, l'norcliïiiulni· de I;t revista, brinda |>i·i- "quin/e anys més". Jauim.' IMufui/, primer director, i Joan Blanco, actual (lirt'clor, comenten l'iinivcrsari. Després de sopar i dels preceptius "discursos", In lesla s'anima.

El passat 4 de novembre, la nostra revista "ALL-I-OLI" va
celebrar el seu aniversari. Fèiem 15 anys.
Un bon grapat de companyes i companys ens
vam reunir a Castelló, HIx i València per a
celebrar-ho,
Molla gent. moltes cares anütnie.s i noves. Molts
encontres després de tants anys. Va quedar clar
que malgrat cl temps passat gaudíem de bona salut.
Potser perquè recordàrem allò de "quince anos
i'ic.nc mi amor", l'aniversari va ser feliç.
Les fotos de la festa de València són ben clares.
A Castelló, Santiago Vilanova i Ricard Timón ens
dedicaren boniques paraules.
A Elx, fins i tot, els van traure en la "tele".
Per cert. aquella nit vam presentar també les nostres
candidatures a l'Ensenyament Públic. Com ja sabeu
vam tornar a guanyar.
I com ens ho vam passar moll bé, serà qüestió de
repetir-ho. Els setze, els desset, els trenta...
Una vegada més, "ALL-I-OLI" per molts anys.

Certamen literari EPA 95
SOLIDARITAT

o

0,7%o

iviravanos

ORCANITZA
- Mesa dels A g e n t s
Socials per l'Educació de
Persones Adultes.
- Servei de Formació
del Professorat de la
Conselleria d'Educació.
- Assessories d'Kl'A
dels CEPs de Castelló,
Vinaròs,
València,
Torrent, Alacant i Elx.

PARTICIPANTS
Adrecal a totes les persones adultes inscrites o vinculades a Ics escoles d'EPA valencianes.
GÈNERE
Els treballs es redactaran en qualsevol gènere literari,
en prosa o en vers, en valencià o en castellà, de fornia indiv i d u a l o col.lectiva. Poden harrejar-se, també, dibuixos,
fotografies, diagrames, g r à f i q u e s , o d'altres elements
visuals.
TEMÀTICA
0'7%: Solidaritat dins i fora.
OBJECTIUS
1. Incidir en la concepció de les escoles d'EPA com a
llocs de trobada, debat i anàlisi de la realitat.
2. Sensibilitzar les persones adultes davant situacions
presents en les societats actuals, tant l'ora com dins dels
propis espais de convivència: riquesa/pobresa, desenvolupament/subdesenvolupament, acumulació/distribució, solidarital/insolidaritat...
3. Potenciar i recol/ar la presa de postures solidàries.
SELECCIÓ
- Qualitativa: Els criteris de selecció que es tindran en
compte, principalment, seran: el grau de reflexió, la clare-

dat d'exposició i la presentació; aspectes que seran valorats
en el seu conjunt.
- Quantitativa: Es recomana que, abans de trametre els
treballs, el propi centre pone a terme una selecció prèvia
per tal de fer menys complex el procés de selecció final.
Es suggereix que aquesta primera selecció es faça seguim
una proporció entre cl cinc i cl deu per cent dels participants.
LLOCS I TERMINIS DE RECEPCIÓ
Els treballs es trametran a les assessories d'EPA dels
CEPs d'Alacant, Dl x, Castelló, Vinaròs, Torrent i València.
En el sobre s'indicarà: "Cerlamen literari d'EPA 95".
El termini de presentació finalitzarà cl 17 de mart;.
La selecció dels treballs serà decisió d'un jurat nomenat
amb aquesta finalitat.
Una vegada feta aquesta selecció, que es durà a terme la
primera quinzena d'abril, es comunicarà als centres als
quals pertanyen els autors i autores seleccionats i. a i x í
mateix, es farà pública als Centres de Professorat.
PREMIS
Els treballs seleccionats seran contingut d ' u n a publicació que es trametrà a tols els centres d'EPA. Els autors
i autores tindran reservats dos exemplars de la publicació i se'ls lliurarà un certificat on se'n reconeixerà l'autoria,
La presentació de la publicació i l'entrega de premis es
realitzarà en acte públic -a celebrar en la XXVI Edició de
la Fira del Llibre de València, presidit per l'Honorable
Conseller d'Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana, senyor En Joan Romero.
INSTRUCCIONS FORMALS
- Extensió: Entre una i quatre pàgines per una sola cara,
- Format: DTN A4.
- Dades: El treball s'haurà de presentar amb la l'itxa
adjunta de dades. Si el treball és col·lectiu, es trametrà una
fitxa per cada auloria membre de l'equip que hi participe.

Jtowiel
Per la integritat del territori i
de la nostra cultura,
el 17 de febrer, tots al carrer!
El Bloc de Progrés Jaume í, coordinat per Acció Cultural del Paí's Valencià,
ha fet una crida a la societat valenciana davant la possibilitat que arriben a
afermar-se determinades opcions ideològiques contràries a tot allò que ha significat el procés de recuperació cultural, nacional i cívic de! País Valencià,
crida que t'adjuntem i que hauràs vist publicada a toia la premsa.
Com a primera activitat de caràcter massiu organitzada pel Bloc de Progrés,
es convoquen, per al dia 17 de febrer de 1995, concentracions cíviques
davant de tots els ajuntaments valencians, en homenatge simbòlic a Jaume I i per la lliberta! i el progrés.
El nostre sindicat ha fet i fa cada dia grans esforços per recuperar per a tols
eis valencians i valencianes la scua pròpia identitat i exercir-la en pau mitjançant un autogovern que volem més ampli i solidari.
Es per això que assumeix com a pròpia aquesta iniciativa i. pel seu caràcter
unitari, us preguem la vostra assistència i la vostra participació en els nuclis
locals organil/.alius, ja que estem convcnçuls que servirà per afirmar la voluntat de mantindré i projectar la nostra dignitat col·lectiva.
Així mateix, i com comprendreu, una iniciativa d'aquestes característiques
necessita un finançament adequat. Per a qualsevol informació sobre aquest o
qualsevol altre aspecle organitzat!u, pots dirigir-te a Acció Cultural del País
Valencià. Tel. (96)351 1727.
Ens trobarem lots el 17 de febrer davant els nostres ajuntaments.
Secretariat Nacional STE-PV

