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"Quan el mal ve d'Almansa...
...A tots alcança".
Perquè el projecte, a hores d'ara
aprovat pel Govern (aquell),
entrarà a les Corts (aquelles) i es
convertirà en una Llei Orgànica i
regnarà sobre nosaltres. Que
nosaltres - la Comunitat Educativa
Valenciana- no hem participat en el
debat previ? Que podríem
considerar que la participació,
l'avaluació i el govern que ens
calen són altres? Que què pinta la
Conselleria?...
Allà per l'abril de 1993, el Secretari
d'Estat d'Educació, Alvaro
Marchesi, en un seminari sobre
Direcció de Centres Escolars
organitzat pel Consell Escolar
d'Estat (el del MEC), va començar
a desvetllar un projecte per a
solventar el problema de la í'alta de
directors vocacionals. Per a
A.Marchesi hi mancaven estímuls...
Després aparegué allò de les "77
mesures per a millorar la qualitat
educativa". I d'aquella polseguera
ve aquest receptari de tècniques de
mercat aplicades a l'Escola
Pública: direcció executiva,
avaluació/fiscalització,... Les escoles
més elitistes estaran tremolant
perquè ara si que li anem a fer la
competència.
Si no ens espabilem, els qui sempre
hem estat per una escola al servei del
poble, acabarem per vore l'Escola
Pública cotitzant en Borsa, com
Repsol. En la de Nova lork, clar.

Imprimeix: BC Artés Gràficas, S. A.
Cambrils, 8. Tel. 3650450
Depòsit legal: V-1.454-1981.
Tiratge: 9.000 exemplars.
Franqueig concertat: 46/75.
Alacant: Orense, 3. E, Dta. 03003
Alacant. Tel. 522 80 88,
Alcoi: Sani Vicent, 17-3. 03800 Alcoi.
Tel. 55445 16
Alzira: Santa Teresa, 2-4. 46600 Alzira.
Tel, 240 02 21
Castelló: PI. País Valencià, 6, 3.
13002 Castelló. Tel. 206827
València: Avgda. Pius XII, 1, esc. 3-8.a
46009 València. Tel. 348 66 99

Sumari
• Elecciore; sindicals

Pag. 2

• La LEPEGO

Pag. .3
c* . ' ' .
. cíe la LOGSE
illes en Secundària
«Constitució de la Mesa Sectorial

Pag. 4

• La lluita de! professorat interí
* Q professorat de! S1, funcionari
• Calumniar està de moda

Pag. 5

• Acord de FunckJ Pút)Hca
Pàq.G
• Aplicació de ia LOGSE: Propostes

Pag. 7

• Plataforma rural del PV

• P'·oyecto de ORAs

Pag. 8

• Ensenyament Privat; Negociació
• ooüectiva, càrrecs unipersonals,
acíivilats extraescoíars i complement
específic
Pag. 9
• Cursos de Formación del Profesorado
• La funcionarización y sus procesos
Pag. 10
• PERMISOS I LLICÈNCfES
Pag.12

M NEGOCIACIÓ DE L'APLICACIÓ DE LA tOGSf

"COMENÇAR LA CASA PER LA TEULADA" O "EL CONSELLER ASSEMBLEARI"
El professorat d ' I n f a n t i l i Primària
ha rebut notícies de la negociació a través d'ona carta de) Conseller d'Educació enviada als centres. El professorat
de Secundària, de moment, cap.
No sabem si es tracta d'una maniobra
per fer amb presses allò que ja deuria
estar l'et o si es tracta de que el Conseller s'ha tornat asscmbleari, s'ha tirat a
fer consultes Í a demanar la decisió del
professoral í a partir d'ara s'inaugura
una nova etapa en la Conselleria d'Educació, que podria e m u l a r la famosa
època del soviet de Pctrogrado. Í es
llancen a consultar-nos i a volar sobre
lot: les retribucions, les condicions de
treball, l'accés... O siga, que potser no
donen abast.
La caria del Conseller, entre d'altres
coses, convida el professorat a participar, a debatre, a optar entre "a" o "b"
per a escriure el fina) de la història.

Però, i la història? Com escriure un
final sense c o n è i x e r part dels argum e n t s ? Com c o n s t r u i r la casa
començant per la teulada?
Entre el 3 i e! 28 de març, dala de la
carta del Conseller, s'han escrit algunes pàgines de la història que cal
conèixer. El dia 3, en el marc de la
Mesa Sectorial d'Educació, es va acordar començar ía negociació a partir de
la proposta sindical de tenies a tractar,
distribuïts en cinc meses tècniques i
precedits per una prèvia que es dedicaria a acordar una metodologia per a la
negociació, fonamentalment per a assegurar la globalit/ació de tols els continguts.
La reunió prèvia no es va celebrar (la
qual cosa dificulta la perspectiva global) Í la negociació es troba aixf:
1. No s'ha avançat gens en Mapa
Escolar. L'Administració es nega a

concretar més e n l l à de les dades de
previsió d'alumnat a escolaritzar i centres de Secundària de nova construcció
ja projectats. Pretén que amb això es
facen propostes comarcalitz.ades per
part dels sindicats. Per contra, en algunes comarques i ajuntaments s'està fent
circular l'oferta escolar corresponent a
cixe territori.
Planificar l'oferta educativa territorial és una tasca complexa per a la qual
s'ha de comptar amb molla informació
Í mitjans adequats i per eixa raó és una
obligació de l'Administració.
2. En plantilles d'Infantil Í Primària
hi ha una proposta concreta de l'Administració i s'ha donat un primer pas per
apropar posicions, encara clarament
insuficient. Es pot veure en el quadre
comparatiu.
3. En qüestió d'adscripcions, el 3
de març l'Administració pretenia anar

d'oient a la mesa i sols després de fa
negativa sindical a acceptar una actitud tan poc responsable, el dia 27 va
presentar una proposta sobre d u e s
opcions. Els sindicals valoràrem que
el canvi d'actitud era positiu i que les
primeres valoracions les farien, després d ' e s t u d i a r el document, en la
mesa del dia 5 d'abril. Però el dia 28,
a l g u n s centres ja tenen la caria del
Conseller cxplicanl que la seua proposta d'adcripció té el consens de la
permanent de la Junta de Directors i
dels sindicats de la mesa de negociació, i que ara cal fer aportacions. Molt
ràpid va el correu en algunes ocasions.
No sabem si alguns directors han
consensual res, però l'STEPV no va fer
valoracions fins el dia 5 d'abril i, a
banda del sentit que hi pugueu tindré,
la Conselleria ha creat la confusió. Per-

què no sols hi ha les propostes de
l'Administració, però sobretot perquè
falta la informació més important: on
ens hem d'adscriure, quines característiques tenen els llocs de treball, en quines condicions anem a fer Ics nostres
funcions...
No és qüestió de "a" o "b". Debat
social del Mapa Escolar, plantilles adequades, suficients, que siguen la base
de la qualitat del servei educatiu, negociació dels canvis que haja de tenir el
nostre treball i així sabrem quines
seran les conseqüències de les nostres
decisions, però també sabrem cap a on
va ía reconversió del sistema educatiu,
quin futur té el Model d'Escola Pública
progressista que volem construir. Des
dels fonaments, els pilars i, al final, si
l'edifici és sòlid, la teulada.
Les propostes per al debat que fa l'STEPV les podeu trobar en la pàgina 7.
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AVANCEM, GRÀCIES A TU
El model sindical representat per l'STEPV és l'autèntic
guanyador de les eleccions sindicals que han tingut Hoc
en la Funció Pública Valenciana. Amb les eleccions del
Personal Funcionari cíe la Generalitat Valenciana
celebrades el dia 4 d'abril ba acabat el procés
electoral. Lluny queda ja el dia 1 de desembre en que
l'STEPV es va convertir, per tercera vegada, en el
sindicat majoritari entre el professorat valencià.
L'STEPV s'ha convertit el el sindicat que més ha
millorat en tots els àmbits en que s'ha presentat.
En la Universitat avancem en el PDI de la Universitat
de València Í entrem amb força en el PAS (laboral i
Funcionari). I el mateix es pot dir de la Jaume I de
Castelló.
Ens presentem per primera vegada en e! Personal
Laboral de la Conselleria d'Educació i obtenim
representació en els Col·legis electorals de Tècnics i
Especialistes a Alacant, Castelló I València. En aquesta
darrera es convertim en la segona força sindical, per
davant de CCOO. El mateix es pot dir del Personal
Laboral de la Conselleria de Cultura.

Avancem en l'àmbit de l'Ensenyament Privat Concertat
(ter. Conveni).
I ja el 4 d'abril, i també per primera vegada, l'STEPV es
presenta entre el personal funcionari de la Generalitat,
on obtenim representació en les quatre Juntes de
Personal (Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i
València, i Serveis Centrals de les Conselleries). És
significatiu que en un sector desconegut fins ara per a
nosaltres i on ens presentem amb la particularitat de
ser una Confederació de Sindicats de Treballadors de
l'Ensenyament, siguem la primera força sindical en
Conselleries com Cultura, o dels més votats com
Administració Pública, Educació, Presidència,
Indústria,..

ELS MÉS VOTATS DE L'ENSENYAMENT
Una vegada conclòs el procés l'STEPV és el sindicat
més votat de tot l'ensenyament públic, sumats els
àmbits no universitaris, universitaris i el personal
laboral, amb 400 vots de diferència respecte a CCOO,
4.500 respecte a la UGT i 5.500 respecte a CSIF.
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ELS SEGONS DE TOTA LA FUNCIÓ PÚBLICA
Però no sols som el més votats de l'ensenyament.
Considerades globalment totes les eleccions (també
Sanitat i Funcionariat), l'STEPV és el sindicat més votat
després de CC.OO í per davant de sindicats amb forta
implantació en la Funció Pública com UGT (amb 900
vots de diferència), CSIF (amb 2.500 vots més) o
CEMSATSE (3.000 vots més).
Les conclusions són ben clares. L'STEPV no és una
opció efimera, simbòlica, residual. Al contrari, les
eleccions sindicals han demostrat que un model
diferent, que faça de la participació dels treballadors i
treballadores el seu principal senyal d'identitat, té
futur.
Ho havíem dit en la campanya: amb la teua força hi ha
una altra eixida. I gràcies als milers de treballadors i
treballadores que han donat suport a les nostres, les
vostres, posicions és i serà possible fer realitat una
altra manera de fer sindicalisme. La nostra, la vostra.

ifaleg.
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LA LLUITA DEL PROFESSORAT INTERÍ. ÚLTIMA HORA
La Conselleria d'Educació i Ciència i
els sindicats ANPE, CC OO, CSIF i UGT
varen subscriure una declaració el passat
dia 5 d'abril de 1995 sobre la convocatòria de les oposicions de Secundària,
l'oferta d'ocupació pública per a l'any
1996 i sobre l'acord del professorat interí,
entre d'altres temes. L'STEPV va ser
l'únic sindicat que no la va signar, en primer lloc perquè pensem que sempre cal
consultar el professorat afectat, i en segon
lloc perquè no arreplega aspectes fonamentals de la plataforma reivindicativa.
Què diu la declaració?
1. S'acorda convocar les oposicions de
Secundària. Per a l'STEPV, sense garanties per al professorat i per al sistema educatiu. No s'ha fel una avaluació del resultai de les oposicions del 1994. SÍ al final
es celebren Ics oposicions, un nombre
important de professorat interí es quedarà
en el carrer.

2. No es té en compte la Llei d'Us i
Ensenyament del Valencià en allò que fa
referència a la competència lingüística del
professorat seleccionat. No forma part del
procés selectiu la realització d'una prova
de coneixement escrit Í oral del valencià
(o la presentació de la titulació requerida);
sols està el compromís de realitzar cursos
de formació. Alguns sindicats, i la Generalitat Valenciana, hauran d'explicar les
informacions que han estat donant al
col·lectiu.
3. S'introdueix en T Acord/declaració
aspectes ja pactats prèviament en la
Comissió de Seguiment del Professorat
Interí, per la qual cosa el document no
suposa cap avanç en aquest punt: el canvi
de l'opció provincial, l'ordenació de les
llistes per antiguitat... o l'obertura d'un
termini d'acreditació d'habilitacions
noves en Primària. Aquest darrer punt
caldrà estudiar-lo amb tranquil·litat per les

possibles repercussions negatives que
podria tindré.
4. Hi ha un compromís de la Conselleria d'Educació per a resoldre en un termini de dos mesos els problemes de pagament de les nòmines. Faltaria més!! Després de quatre mesos d'ineficàcia i
incompetència ho solucionaran en dos
més. Ja podrien! ^Però, al final les resposabilitat eren de Educació o d'Hisenda?
5. Es diu que les parts signants es comprometen a "no exercir la facultal de
denúncia, que els reconeix l'últim paràgraf de l'acord esmentat, fins al curs
1999-2000". En aquest moment el que
demanava el professorat interí i l'STEPV
era un Pacte d'Estabilitat. No calia subscriure ara aquest punl, quan tothom sap
que si ningú no denuncia l'Acord
automàticament queda prorrogat.
Però aquest no era el problema, calia
resoldre l'actual situació del professorat

interí, i una part important es podria haver
fel amb un Acord d'Estabilitat (com en
Canàries, on totes les organitzacions sindicals el varen subscriure).
Algunes organitzacions sindicals tenen
una gran responsabilitat sobre el que ha
passat, unes per la signatura d'aquesla
declaració i d'altres per la seua passivitat
en tot el procés de mobilitzacions. Ara
,quan s'eslava negociant era el moment
de pressionar la Conselleria d'Educació i
assumir les decisions de les Assemblees
de Professorat Interí. Per aquest motiu
l'STEPV es va comprometre amb el conjunt d'aquest professorat treballant, altres
no ho feren, per a que les tres jornades de
vaga foren seguides massivament. Les
(l'es jornades -29 Í 30 de març i 6 d'abrilvaren ser convocades per la Coordinadora
d'Assemblees de Professorat Interí i per
l'STEPV. Durant aquestes mobilitzacions
ens vàrem entrevistar amb representants

dels diferents grups polílics i de l'Administració valenciana.
Algunes organitzacions han fet campanya contra la vaga i, al mateix lemps
s'han manifestat d'acord amb els seus
plantejaments, o almenys així ho han afirmat. Hauran d'explicar-se. Per a nosaltres
i per a la gran majoria del moviment estan
deslegitimats a partir d'ara. Sabem que
voldran "llavar-se la cara" amb propostes
moll cridaneres però poc efectives, que
podran portar al col·lectiu de professorat
interí a un carreró sense eixida.
L'STEPV convocarà el professorat
interí per al proper dia 26 d'abril a assemblees i el dia 27 a una Coordinadora
d'Assemblees comarcals, per a valorar
definitivament la declaració/acord, la
situació actual i decidir sobre les accions
a fer en els propers mesos.
No deixes que decídcsquen per tu.
Participa.

N.* 99

... DE LA PRIMERA PLANA / 3

LLEI DE LA PARTICIPACIÓ, L'AVALUACIÓ I EL GOVERN DELS CENTRES" (LEPEGO)

CAL ATURAR AQUESTA LLEI
La LOGSE pretenia anà reforma del sistema per fer d'ell
un servei públic de Hftajor qualitat i que ofertara millors
prestacions per a la formació integral dels membres de la
nostra societat,
La realitat es plasma en el desenvolupament normatiu de
la LOGSE i dia rere dia comprovem com bona part
d'aquest suposa una rebaixa progressiva dels compromisos de l'Administració per oferir a la societat eixe servei
de qualitat. Així veiem com es frustren moltes de les conquestes dels sectors progressistes dels últims anys.
El darrer pas està començant a donar-se!
ELS ANTECEDENTS. LES 77
MESURES
Ailà per l'abril del 93 el Secretari
d'Estal d'Educació, Alvaro Marchesi,
en un seminari sobre Direcció de Centres Escolars organitzat pel Consell
Escolar de l'Estat va començar a desvetllar un dels projectes en què el seu
Ministeri estava treballant: potenciar la
figura de la direcció dels centres escolars.
Segons un estudi que el MEC havia
elaborat en e! seu àmbit de gestió, a
cada procés que es produïa per triar
directors als centres educatius el nombre de candidatures anava minvant i,
per tant, cada vegada augmentava més
el nombre de directors Í directores que
havien de ser nomenats directament per
l'Administració. Partint d'eixa constatació i amb la intenció d'evitar el que
estava produint-se, enarbolanl la bandera de l'eficàcia, s'havien de cercar
mesures per fer atractiva la funció de la
direcció. Les mesures que en aquell
seminari esboçà el Secretari d'Estat
passaven per incentius econòmics, promoció professional, poder de decisió,
elc.
Poc's mesos després es publicava
"Ccntros Educatives y Calidad de la
Ensenanza: Propuesta de acluación",
on tot a l l ò que avançava Marchesi
sobre la potenciació de la direcció, junt
a d'altres mesures referents a la Inspecció, l'autonomia i organització de centres, etc., es plasmaven en "77 mesures
per millorar la qualitat educativa".

de participació democràtica, ja que no
ha estat negociat amb els representants
del professorat
EL RESULTAT DEL DEBAT
I ara, amb el mateix format, es publica "Centros Educativos y Calidad de fa
Ensenanza: Síntesis del debaté". Es
aquesta una publicació que consta de
dues parts clarament diferenciades; la
primera, on s'arrepleguen les aportacions fetes durant cl debat (?) a cadascuna de les 77 mesures, i una segona
amb cinc annexos, que teòricament són
ef fruit d'aquell debat. A saber: Annex
I: "Avantprojecte de Llei de la participació, l'avaluació i cl govern dels centres docents; Annex II: Acord del MEC
i els sindicats CC OO* UGT i ANPE,
sobre la millora de la q u a l i t a t de
l'ensenyament i les condicions de treball del professorat que faciliten la
implantació de la reforma educativa en
la nova etapa d'Educació Secundària
Obligatòria; Annex III: Conveni de
cooperació en matèria de formació : inicial i permanent del professorat que
exerceix en els nivells anteriors a la
Universitat entre el MEC i la Universitat; Annex IV: Ordre d'l 1 d'octubre de
1994 (BOE del 25), per la qual es regula l'activitat de voluntariat en els centres públics que imparlesquen ensenyaments de règim general; A n n e x V:
Relació de participants en el debat.

LA LEPEGO
Es un avantprojecte de llei que pretén regular la participació de la comuEL PROCÉS DE DEBAT
nitat educativa en la gestió dels centres,
Les 77 mesures volgueren ser un l'avaluació i la Inspecció Educativa.
Però, a més a més, és un avantprodocument per al debat que arribarà a
jecte
de llei que d'aplicar-se suposarà
tots els sectors implicats en el món
educatiu, donat que per a tothom hi una ruptura i involució respecte a un
model progressista d'escola p ú b l i c a
havia alguna mesura.
que
ve a incentivar el treball individual
Un debat viciat des de la seua gènesi.
davant
el col·lectin, menyspreant el treNO es va explicitar com havia de ser el
procés ni per a què es feia, i el que pot ball d'aula i potenciant la competitiviresultar més greu, no s'explicitava cap tat tant entre el professorat com entre
a quin model educatiu es volia avançar. els centres. És la consagració d ' u n
jNo s'explicitaren ni les regles del joc, model d'escola acord amb els postulats
neoliberals traslladats als centres eduni en què consistia el joc!
És per això que les Administracions catius, que podem concretar en:
Criteris antidemocràtics
Educatives no han tingut el mes mínim
- Consagra un únic model de gestió
interès en realitzar un debat en profunditat amb tots els sectors educatius i, de centres, el piramidal, impedint qualcom en anteriors lleis orgàniques, es va sevol altra alternativa. Obviant expepresentar com un simple debat tècnic riències de gestió de centres basades en
quan el que s'estava fent era un disseny la participació, l'Administració deslliga
la direcció del projecte educatiu del
de model educatiu.
En aquest apartat cal denunciar la centre i la basa en l'execució de l'autopassivitat demostrada per la Conselle- ritat. Aposta per reforçar la figura del
ria d'Educació i Ciència, que s'ha inhi- director com a cap j e r à r q u i c de la
bit del debat quan sabia que el resultat comunitat educativa, reforçant-li la
s'havia de plasmar en una llei orgànica seua vessant de cap de personal i fentlo, explícitament, el seu representant
que havia d'afectar a lot l'Estat.
davant
la comunitat educativa, com a
És, per tant, un avantprojecte que
careix de les més elementals garanties transmissor de les instruccions i les

En defensa del model d'Escola Pública
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CONFEDERACIÓ DE SINDICATS DE TMftAÜADORS I TfiEftALtADORES DE L'ENSENYAMENT

1TERNATIVA AUTÒNOMA I ASSEMBLEÀRIA
ordres dels superiors jeràrquics. Manté
el sistema d'elecció, però el restringeix
a un cercle cndogàmic que en la pràctica pot suposar (suposarà) la recreació
del cos de directors.
- Es reobri la carrera docent, reiteradament rebutjada pel professorat, i es
ressuscita el cos d'inspecció.
- La solució a fa problemàtica de la
gestió de centres es restringeix únicament a que la funció directiva està mal
pagada i, per tant, no s'entra a analitzar
la problemàtica real que pateixen els
centres.
- No aprofundeix en la participació i
continua donant poques atribucions als
Consells Escolars, retallant, en la pràctica, l'autonomia dels centres, considerada com la capacitat efectiva d'autogestió.
Criteris privatíízadors
- Obri pas a la privalització de serveis c o m p l e m e n t a r i s i de l'ús
d'instal.lacioris de centres públics com
a font de finançament del servei educatiu, promovent la desigualtat en l'oferta

educativa pagada amb aquest finançament complementari, donat que no tots
els centres tenen un p a t r i m o n i que
poder traure al mercat.
- Progressiu finançament públic de la
xarxa de centres concertats amb criteris
semblants als aplicats en centres
públics, incloent-hi inversions en
infrastructures, millorament, etc., sense
cap contraprestació de. les patronals
(Disposició Addicional 5, 3 b).
Criteris de competitivitat
- La LEPEGO propugna una competència de mercat entre centres
públics í entre públics i privats. S'oblida així que el caràcter de l'escola no
pot venir donat per criteris de competitivitat, ja que els seus objectius han de
basar-ser en la consecució d'una societat justa, solidària, compensadora de
les desigualtats...
Hem d'exigir que l'Administració
establesca condicions de finançament,
infrastructures, plantilles, condicions
laborais..., per a garantir centres competents, no competitius.

Criteris de fiscalització
administrativa
Estem per una avaluació democràtica
per a la millora de la qualitat del servei
públic de l'Ensenyament. Però cl que
l'avantprojecte regula és la perversió
d'eixe'objectiu, derivant-lo a mesures
fiscalitzadores per a implantar la jerarquització. En la pràctica, l'Administració exclou l'avaluació participativa i
democràtica dels nivells de decisió
administrativa Í política en l'àmbit educatiu i promou l'eficàcia de la direcció
i la inhibició col·lectiva.
Però, a més a més, es pretén avaluar
amb els mateixos paràmetres les escoles públiques, les concertades i les privades, sense tindré en compte que unes
i altres no acompleixen els mateixos
objectius de servei social. Amb la qual
cosa la xarxa pública en no massa
temps es pot veure reduïda a un servei
merament assistencial.
CAL ATURAR AQUESTA LLEI!
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UNIVERSITAT

La promoció
del professorat contractat

Un dels aspectes de la reforma de la LRU que, de portar-se a terme, tindrà
major incidència sobre l'actual configuració del professorat universitari es el
relatiu a l'status del professorat contractat i la seua promoció. Pel que fa a
aquesta problemàtica tan complexa, que abasta a molt diverses situacions personals, el nostre sindicat va fer palesa la seua posició al respecte en la darrera
campanya electoral, que reiterem de forma més explícita en els següents
punts:
-La carrera docent ha de diversificar-se, contemplant la pluralitat de situacions reals en què es troba el professorat contractat, de manera que es permela, mitjançant les negociacions que caigueu, arribar a l'establiment de diversos
itineraris per assolir la condició de funcionari de carrera, sense forçar necessàriament a una única via de promoció.
-El professorat actualment contractat ha de gaudir d'oportunitats de promoció des de la situació administrativa que oslente, amb Ics adaptacions, si
escau, a què la legislació obligue.
-El professorat associal, tant a temps complet com a temps parcial, sense
activitat professional externa a la Universitat, ha de poder passar sense entrebancs a la situació de professor ajudant, si és doctor, o de col·laborador docent
o ajudant, si no ho és, a petició pròpia.
-El professorat associat a temps parcial, amb dedicació professional externa
a la Universitat, ha de poder romandre amb els actuals contractes, continuant
prestant els serveis corresponents a la seua aportació des de l'activitat professional que desenvolupe. En cas que ho sol.licite, tindrà dret a promoció des
d'una situació administrativa que ho permeta: col·laborador docent o professor
ajudant.
-El professorat associat a temps parcial procedent d'altres nivells educatius
ha de poder romandre amb l'actual contracte, promocionar a professor titular
des de la situació en què es troba, o assolir una comissió de serveis, pactada
entre la Conselleria i la Universitat, de manera que li permeia, sense pèrdua
retributiva i des d'una figura contractual reconeguda per la llei, promocionar a
funcionari de carrera universitari. Considerem absolutament inacceptable que
s'cxigcsca com a condició imprescindible per a la promoció ostentar la condició de catedràtic d'ensenyament secundari; qualsevol professor associat procedent de nivells educatius no universitaris arnb la titulació adequada hauria de
ser apte per optar a una plaça de titular d'universitat.
-Els actuals ajudants de primer contracte podran romandre com a ajudants
o, si escau, com a col·laboradors, i, si són doctors, podran passar a professors
ajudants. Així mateix, els actuals ajudants de facultat amb segon contracte
passaran a la situació de professors ajudants.
-Per regla general, les promocions es realitzaran prenent en consideració
l'antiguitat dels candidats, sense retards artificials i d'acord amb les previsions
dels departaments.
-Pel que fa a la "promoció econòmica", cal denunciar que bona part del funcionament de les universitats es basa en el professorat contractat i que aquest
és sens dubte el pitjor remunerat cle tot e! sistema educatiu. Una reforma del
règim del professoral universitari que no contemplo uns adequats nivells retribulius no deixa de-ser una fal·làcia i la consagració d'un règim d'explotació
inaudit i insuportable. És, per tanl, imprescindible que es prcnga en consideració de manera seriosa la reivindicació retributiva, compartida per tols els sindicats en els respectius programes electorals, en el sentit d'exigir, com a sou
mínimament digne, el nivell retribuliu corresponent al tipus 3 de les taules en
vigor per a tots els professors associats, i es deixe de practicar la discriminació
de considerar tipus 2 als professors associats a temps complet i tipus I als de
lemps parcial, com fa la Universitat de València o com fan altres universitats
de considerar tipus 2 als professors de facultat i tipus I als d'escola universitària.
Ens sembla obvi que totes aquestes mesures que derivaran de l'aplicació de
la LRU eventualment reformada o aquelles que sense necessitat d'aqueixa
reforma poden ja ser assumides per les administracions responsables cal que
signen el mes aviat possible negociades amb els sindicals representatius del
professoral universitari, per tal de poder eixir de la situació de precària inestabilitat en què es troba el professoral contractat i ajudar així a la millora de la
qualitat del servei universitari que tols desitgem.
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ANTICIPACIÓ DE LA LOGSE A SECUNDÀRIA
La Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa
ha llençat una "Proposta cle Centres que s'incorporen a la
implantació anticipada dels Nous Ensenyaments que preveu la LOGSE'1 (ESO i Post-Obligatòria). Segons la Direcció General, la proposta no està tancada i s'està en disposició de rebre contra-propostes Í matitzacions dels Claustres
afectats per tal de te r la proposta definitiva.
Des .de l'STEPV ens hem posat en contacte amb els Ccnires afectats per l'avançament, per tal d'exposar la nostra
postura sobre la qüestió Í que hem concretat en els punts
següents:
1. No podem acceptar el procediment emprat perquè no
hi ha dades ni els suficients criteris establerts per a seleccionar centres ni l'oferta educativa pertinent, segons ha
reconegut c! propi Director dels Serveis Territorials de
València a la Junta de Personal.
2. No1 està negociat el Mapa Escolar ni les Plantilles de
Secundària LOGSE, el que donaria sentit a una proposta
d'avança nient.
3. No està garantida la formació adequada per al professoral que hauria d'impartir els nous ensenyaments.
4. L'acord de la Comunitat Educativa ha de ser preceptiu, així com els requisits mínims respecte a instal·lacions i
dotacions que la pròpia Llei marca.
Al mateix temps hem demanat informació sobre la postura del Claustre, per tal de tenir dades concretes i exposar-

ies en la pròxima reunió que sobre el tema convoque
l'Administració.
De la informació arreplegada de la majoria dels Centres
afectats, hem constatat cl següent:
- En molts casos l'avançament es fa en contra de la
voluntat dels Claustres.
- Alguns instituts s'han queixal respecte a les condicions
en què l'Administració le previst realitzar cursos de formació sobre la Reforma a Secundària (pretenen realitzar-ne
durant els mesos dejuny-juliol i a corre-cuita).
- Equips Directius ens han informat que reivindicacions
respecte a infrastructures i materials (Laboratori, Aula de
Música, Aula de Plàstica i Audiovísuals...) realitzades ja fa
anys. fins i tot per Centres que ja han començat la Reforma, no han eslal satisfeies.
- De vegades hi ha desacord entre la postura del Claustre
(en contra), i la de l'Equip Directiu (a favor). Hi ha casos
que no hi ha postura del Claustre i algun cas que cl Claustre ha votat a favor de la i m p l a n t a c i ó anticipada de la
li e forma.
Així, podem concloure que l'avançament de la Reforma
a Secundària no està realitzant-se amb les condicions mínimes de qualilal que la pròpia Llei marca, i amb la informació i formació adequades per al professorat, la qual cosa
eslà creant el conseqüent malestar en la majoria dels Centres afectats.

LES PLANTILLES
CONSTITUCIÓ DE LA
EN SECUNDÀRIA MESA SECTORIAL
D'EDUCACIÓ

L'STEPV ha reivindicat en diverses ocasions negociacions per tal d'elaborar el catàleg de llocs de treball de
Secundària des de la perspectiva de la negociació global
sobre l'aplicació de la LOGSE al País Valencià. Les plantilles de Secundària estaran condicionades pel desplegament
del Mapa Escolar, així com per la negociació de la normativa respecte a les Instruccions Complementàries per a la
.Constitució de grups i la determinació de necessitats de professorat en els Centres de Secundària. En tot cas, la confecció de la futura plantilla de Secundària ha d'estar emmarcada dins uns criteris que garantisquen una adequada aplicació
de la LOGSE.
Així, cal:
1- Implantació anticipada dels Nous Ensenyaments que
preveu la LOGSE per a EE MM. L'STEPV manifesta la seua
postura en un article en aquest mateix All i Oli.
2- Es creen vacants en els Centres amb 12 hores lectives,
més dos hores de repassos, profunditzacions..., més la tutoria: total 15 hores.
3- Respecte a la possible última plaça del Seminari o
Departament, creació de vacant amb 8 hores íeclives.
4- Garantia de desdoblaments, tant a Pràctiques d'FP com
a l'assignatura de Tecnologia, així com a totes aquelles
matèries que comporten desdoblaments per a conversació o
laboratori.
5- Exigència de l'aplicació immediata a tots els nivells de
les ràtios LOGSE.
6- Respecte a l'oferta d'optatives, garantir la cobertura per
professoral fixe de plantilla de les optatives d'obligada oferta segons la Llei.
7- Cap amortització en Formació Professional fins que no
es generalitzen els nous Cicles Formatius i s'aclaren els criteris d'adscripció a les noves Famílies Professionals.
8- Dotació de totes les places dels Departaments d'Orientació.
9- Especial atenció a les plantilles de zones rurals.
lO-No a les fusions de Centres quan suposen reducció de
plantilla.

EI dia 1 de desembre es varen celebrar les eleccions sindicals a l'ensenyament públic, amb els resultats ja coneguts.
El passat 15 de febrer els representants sindicals
d'ANPE, CC OO, FETE-UGT i STEPV varen signar un
Acord unitari que es va presentar al Sr. Secretari General de
la Conselleria d'Educació, pel qual se li demanava "que ens
convoque amb urgència per tal de constituir la Mesa Sectorial i acordar un calendari de treball per al que resta de
curs".
El dia 22 de febrer es va celebrar la sessió constitutiva de
la Mesa Sectorial. Primer es va acordar la seua composició Í
va quedar formada per STEPV-STEs, CC OO i ANPE, com
a sind;cals que han obtingut més del 10% de les delegades Í
delegats del sector, i per FETE-UGT i CSI-CSIF, per ser
sindicat més representatiu del conjunt dels treballadors/es i
sindicat representatiu de la Funció Pública, respectivament.
La distribució de representativitat serà: STEPV-STEs
3675%, CC OO 25'64%, ANPE 23'08%, UGT 8'55% i
CSI-CSIF 5'98%. La Mesa estarà formada por 6 membres
de l'STEPV-STEs, 4 de CC OO, 4 d'ANPE, 2 d'UGT i 2
de CSI-CSIF.
En aquesta mateixa reunió un sindicat va manifestar la
seua intenció de recórrer la constitució de la Mesa Sectorial,
un fet que es contradiu amb la signatura del document unitari d'uns dies abans demanant la seua constitució. Tot per
no reconèixer els resultats de les passades eleccions sindicals.
En la mateixa reunió es va acordar la Constitució de cinc
Meses Tècniques de Negociació: í." Xarxa de centres. 2."
Plantilles. 3." Procediment d'adscripció. 4.a Temes que
depenen de les Direccions Generals d'Ordenació i de Centres: Ordre de funcionament del centres de primària,
secundària i ens. especialitzats, formació professional, ed.
especial, ed. infantil. .V Temes que depenen de la Direcció
General de Personal.
Les tres primeres s'han convocat i estan en situacions
diverses (de xarxa de centres, res). La de Personal està tractant de la convocatòria d'oposicions. De la 4.a, ni parlar-ne.
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PROFESSORAT DEL 91 NOMENAT
FUNCIONARI DE CARRERA
Amb l'Ordre de nomenament com a funcionari/a de carrera conclou, administrativament, el procés selectiu convocat en 1991. Això no obstant, Í com tothom
sap, queden pendents varis processos judicials que poden afectar encara a determinades persones incloses en l'ordre de nomenament.
De totes les maneres, vaja com vaja cl que csíà pendent de resoldre's, el contingut de l'Ordre de nomenament planteja problemes nous
Com ja hem tingut ocasió d'explicar en diverses ocasions, el nomenament presenta, per acció o per omissió, vàries irregularitats, que podem concretar en:
1. No es diu i'es sobre cl reconeixement ple, a tots els efectes, cle l'antiguitat
des cle setembre/octubre de 1992, llevat de la referència als concursos de trasllats.
Des del nostre punt de vista, tots els efectes administratius i econòmics s'han
de reconèixer des d'aleshores. En qualsevol cas, l'Ordre no fa referència a cap
data, un defecte que complica el reconeixement dels triennis per "no poder" fixar
el començament del seu pagament.
2. Es volen fer compatibles resolucions judicials que són contradictòries entre
si i, en el cas de Primària, es dóna aquesta circumstància com a definitiva.
La nostra opinió és que la legalitat no pot ser més que una; el contrari suposa
mantenir inseguretat jurídica per a tots els afectats. En aquest cas la llei ha reafermat la legalitat del Reial Decret i de la convocatòria (Tribunal Suprem Í Tribunal
Constitucional) i, per tant, el procés selectiu el superen les persones barcmades
d'acord amb la convocatòria.
3. El reconeixement de la legalitat del procés selectiu ens du a concloure que el
nombre de vacants en joc no pot anar més enllà de les persones seleccionades i,
en tot cas, incloure a Hi persona que, en Primària, té al seu favor una sentència
ferma i executiva del TSJCV. la qual cosa no excdiria del 10% d'increment que
permet la llei de la Funció Pública.
Aquests tres punts es resumeixen en un sol: la convocatòria de les oposicions
de 1991 és legal i a les persones seleccionades d'acord amb ella se'ls ha de reconèixer tots els seus drets.
En aquesta posició hem estat des del principi del conflicte. En aquesta posició
està el Tribuna! Suprem i ei Tribunal Constitucional. Entre tanta teranyina jurídica corn s'ha acumulat durant tres anys de confücte també compta allò del procediment: que si una o altra sentència són o no.recurribles. Però la legalitat de les
oposicions de 1991 no ofereix dubtes; el Tribunal Constitucional, en una sentència exemplar, fa un recorregut des de ta LOGSE, passant pel Reial Decret i acabant en la convocatòria mateixa, encara que siga la d'Andalusia. Potser per això
ara, els detractors de la convocatòria, dels Tribunals, dels sindicats Í dels interins
(en resum, de tols els qui no són ells), parlen de fer un acord polític. Amb qui?
Amb els que són denunciats tols els dies com a "nazis", "mequetrefes", "manguis"...?
No es pol iniciar un conflicte jurídic d'aquestes dimensions i voler tancar-lo al
marge dels Tribunals.
Ara decidiran jutges Í magistrats. Els treballadors i les treballadores üe l'ensenyament van decidir el passat 1 de desembre.

CALUMNIA, INSULTA,
MANIPULA... ESTÀ DE MODA!
Desgraciadament, la socielal civil assisteix cada dia al lamentable espcclacle de veure les persones responsables de representar-la submergides en un
fangar del qual no és fàcil veure Teixida. Naturalment, les responsabilitats no
són les mateixes, però l'espectacle organitzat fa ben difícil discriminar-les.
Com ei clima està servit, alguns col·lectius presents a l'ensenyament han
pensat que, pels seus interessos, lot s'hi val!
La cosa és que eixos col·lectius, descontents de com es van les coses en els
Tribunals de Justícia per assumptes que han promogut ells mateixos, han decidit que l'ofensiva social ha de ser total: si des de fa temps consideren els sindicats els "enemics de l'ensenyament" i el professorat interí "una colla de privilegiats d'un sistema corrupte", ara han pensat incorporar a la seua "infanteria" alumnes i pares d'alumnes. Aprofiten la seua autoritat acadèmica com a
docents, el poder de qui jutja -i no avalua-, per a declarar la guerra contra els
seus propis companys de treball, que, per la seua condició d'interins, són,
segons ells, "un perill per a la qualitat de l'ensenyament". Per a aconseguir
aliats fidels entre l'alumnat, els expliquen en Hoc de música, posem per cas,
qui té dret a tocar-la i qui no té dret ni a sentir-la i els asseguren un excel·lent
genera], sols per escoltar-los!
Sí, açò te relació amb les oposicions del 91. Però no en té cap amb l'ètica
professional ni amb la moralitat personal imprescindible de qui es dedica a la
professió docent.
La Junta de Personal Docent de València així ho ha entès i ho fa públic a
través de la següent resolució:
"La Junta de Personal Docent de València vol expressar el seu rebuig a la
campanya que realitzen determinats coi.lectius identificats amb el COEP en
relació al conflicte de les oposicions de 1991, consistent en presentar davant
l'alumnat i la societat la seua versió del conflicte, amb l'objectiu de predisposar el seu ànim en contra del professorat interí, els sindicats de l'ensenyament
i, fins i tot, contra la llei que empara jurídicament la convocatòria d'aquelles
oposicions, així com contra el Tribunal Suprem Í el Tribunal Constitucional,
tot mitjançant insults i calúmnies.
Aquesta mena d'activitats són radicalment contràries a una tasca educativa
honesta, que es caracteritza per adequar el discurs a la veritat, en aquest cas a
ia veritat legal i jurídica, i mostren clarament que qui Ics practica són persones
no aptes per a l'exercici de la professió docent".
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LA LLUITA DEL
PROFESSORAT INTERÍ
L'ACTUAL ACORD AMB LA CONSELLERIA
La Conselleria d'Educació i Ciència i els sindicals STEPV,
CC OO, UGT, ANPE i CSIF arribàrem a un pacte el 24 de
maig de 1993 (DOGV de 1-7-93) pel qual es regula la provisió
de llocs de treball en règim d'interinitat. L'Acord va ser ratificat per les Assemblees comarcals de professoral interí i per la
Coordinadora de Professorat Interí.
Aquest acord estableix l'ordenació del professorat que ha
d'ocupar les vacants i les substitucions dels centres públics de
la següent forma:
A) Professorat de les borses de treball amb serveis en els
cursos anteriors a la realització de la 3." convocatòria de la
transitòria 5.2 de la LOGSE.
B) Personal docent d'unitats concertades (centres en crisi) i
que esliga inscrit en les borses de treball abans de la 3.a convocatòria de la transitòria 5.2 de la LOGSE.
C) Personal inscrit en les borses de treball i que no estigueu
compresos en els apartats anteriors.
Per tant, l'actual professorat interí té preferència total per a
la provisió de les vacants i substitucions. Si cal més personal
s'obriran noves borses. Una vegada realitzada la 3.a convocatòria de la transitòria 5.2, les noves borses es constituiran
amb les persones participants en els futurs processos selectius
ordenats pel major nombre de exercicis superats Í per la puntuació obtinguda. El pacte podrà denunciar-se per qualsevol de
les parts a partir del tercer any de vigència, amb una antelació
de sis mesos a l'acabament del curs escolar; cas contrari quedarà prorrogat successivament per períodes d'un curs escolar.
Existeix una Comissió de Seguiment.
L'ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA DOCENT
La Llei 30/84, de mesures de reforma de la Funció Pública, estableix que l'accés es farà mitjançant convocatòria pública i que el sistema utilitzat serà el concurs, oposició o concursoposició lliure, en els que es garantesquen els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.
La LOGSE estableix:
1.- En la Disposició Transitòria 5.2: "Les tres primeres convocatòries d'ingrés a la funció pública docent que es produesquen després de l'entrada en vigor de la present llei es realitzaran conforme a un sistema de selecció on es valoren els coneixements sobre els continguts curriculars que hauran d'impartir
els candidats seleccionats i el seu domini dels recursos didàctics i pedagògics, així com els mèrits acadèmics, entre els
quals tindran una valoració preferent els serveis prestats a
l'ensenyament públic. Per a la selecció dels aspirants es tindrà
en compte la valoració ponderada i global de tols dos apartats."
2.- Disposició Addicional 9.1: "Són bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents, a més de les recollides
a la Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de
la Funció Pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de
juliol, les regulades per aquesta Hci per a l'ingrés, la mobilitat entre els cossos docents i l'adquisició de la condició de
catedràtic, la reordenació dels cossos i escales, i la provisió de
places per mitjà de concurs de trasllats d'àmbit nacional. El
Govern de l'Estat desenvoluparà reglamentàriament Ics
bases regulades per aquesta llei, en aquells aspectes que
sigueu necessaris per garantir el marc bàsic comú de la funció
pública docent."
3.- Disposició Addicional 9.2: "Les Comunitats Autònomes ordenaran la seua funció pública docent en el marc de
les seues competències, respectant en tol cas les normes
bàsiques contingudes en aquesta llei i en el seu desenvolupament reglamentari d'acord amb cl que s'expressa en la
Disposició Addicional 9.1."
4.- Disposició Addicional 9.3: "El sistema d'ingrés a la
funció pública docent serà el de concurs-oposició convocat
per les administracions educatives respectives. A la fase de
concurs es valoraran, entre altres, els mèrits, la formació
acadèmica i l'experiència docent prèvia. En la fase d'oposi'ció
es tindrà en compte la possessió de coneixements específics
necessaris per impartir la docència, l'aptitud pedagògica i el
domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent. Les
proves es convocaran, en el seu cas, d'acord amb les àrees i
matèries que integren el currículum corresponent. Per a la
selecció dels aspirants es tindrà en compte la valoració de totes
dues fases del concurs-oposició, sense perjudici de superació
de les proves corresponents.
El nombre d'aprovats no podrà superar el nombre de places
convocades. També podrà haver-hi una fase de pràctiques, la
qual podrà incloure cursos de formació i constituirà part del
procés selectiu."
Amb aquestes disposicions la LOGSE, llei orgànica, estableix un sistema d'accés amb caràcter general, al temps que
regula de forma transitòria l'accés del personal que ha prestat
serveis a l'ensenyament públic en les ires primeres convocatò-

ries després de l'aprovació de la Llei. El desplegament de la
Disposició Transitòria 5.2 va estar pactat per CC OO i ANPE
amb el Ministeri d'Educació i Ciència. Aquest està regulat pel
Reial Decret 574/91 i té aplicació en lot l'Estat, també al País
Valencià.
En aquest moment les tres convocatòries del sistema transitori s'han fet en tol l'Estat, amb Ires excepcions: Galícia (falten
dues convocatòries de tols els cossos), País Valencià (queda la
lercera convocatòria de Secundària) i Canàries (una de Mestres
de Taller).
SITUACIÓ ACTUAL
En aquest moment ens trobem en la següent situació:
I.- Un pacte sobre professorat interí i provisió de llocs de treball, pel qual aquest professorat té preferència, per a sempre,
per a obündre llocs de treball respecte d'alires col·lectius. Ca!
saber que sols a Canàries existeix un pacte d'estabilitat, l'STEC
té majoria absoluta, i que en la resta tle l'Estat les borses es proveixen pel exercicis i les notes de les oposicions que es fan.
La vigència és indefinida mentre no es denuncie per cap de
les païts signants.
Una vegada finalitzades les tres primeres convocatòries,
caldrà establir els criteris de les noves borses de treball que es
pugueu obrir en un futur.
2.- Les diferents convocatòries del sistema transitori d'accés
han estat recurridcs, hi ha diferents processos jurídics en marxa, que tindran una durada i unes conseqüències que no podem
conèixer a hores d'ara. Per aquest motiu, mentre en altres
territoris de l'Esta! ha finalitzat, al PV encara no. Açò ha
suposat de moment:
- Que la Conselleria d'Educació ha donat per vàlides dues
sentències totalment contradictòries: la del TSJ i la del T.
Suprem. D'aquesla forma, el nombre de places convocades el
1991 s'ha incrementat en unes 740. Decisió que l'STEPV no
comparteix i contra la qua! hem presentat diferents recursos.
- Que l'oferta pública d'ocupació de la segona i tercera convocatòries del sistema transitori ha estat reduïda en Primària.
- Que en la convocatòria de l'any 1994 un gran nombre de
professoral sense serveis per a l'Administració educativa
valenciana ha aprovat en el PV. Es previsible que ocòrrega el
mateix en l'any 1995, cas de celebrar-se les oposicions.
3.- L'Acord sobre professorat interí ha estat recunït. El que
preienen els recurrents és que ies actuals borses de treball desapareguen. La sentència que dictarà el TSJ-CV serà fonamental
per al futur d'aquest acord i, per tant, del col·lectiu de professorat interí.
4.- El sistema de l'accés a la funció pública establert per la
LOGSE, concurs-oposició, s'iniciarà després de la darrera convocatòria de la transitòria de la LOGSE. La congelació de les
oposicions en Secundària al MEC i a d'altres territoris de
l'Estat suposarà, amb tota seguretat, un allau d'opositors/es,
independentment del sistema d'accés vigent. En aquest
moment sabem que sols Galícia i potser Catalunya (300 places) convoquen oposicions aquest curs. Es a dir, les diferents
administracions s'amaguen les places en un clar intenl d'amortitzar la major quantitat possible després de les adscripcions a
Primària i Secundària.
5.- La negociació de la implantació de la LOGSE és fonamental per al disseny de les plantilles i la xarxa de centres. El
resultat final d'aquesta suposarà un increment o no dels llocs
de treball per al professorat interí o aturat.
EL FUTUR
Front aquesta situació, l'STEPV demana:
1.- El manteniment de les actuals borses de treball i la
preferència del professoral interí per a obündre vacants i substitucions. Açò suposa la defensa de l'Acord lanl sindicalment
com jurídica. Hem d'estar pendenls de la Sentència del TSJ-CV
sobre l'Acord i en el cas de tindré una sentència negativa, esperem que no siga així, esludiar quina resposta hem de donar.
2.- La congelació de les oposicions, ja que si aquestes es
feren suposaria la pèrdua dels llocs de treball del professorat
interí.
3.- Donada l'actual situació en el PV i els elements nous que
han aparegut després de la signatura de l'Acord (situació jurídica, nombre considerable d'aprovals sense serveis per a
l'Administració educativa en el PV, reconversió del sistema
educatiu...), hem de treballar per a substituir l'actual acord per
un pacte d'estabilitat.
4.- S'ha de treballar en la línia d'aconseguir l'accés a la Funció Pública Docenl per part del professorat interí. Sabem
que açò és competència de l'Administració Central, però no
renunciem a aquesta reivindicació històrica del col·lectiu.
Per a aconseguir Ics nostres reivindicacions ca! Torganil/ació del col·lectiu, la seua lluita contínua i constant No descansarem.
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ACORD GENERALITAT VALENCIANA-SINDICATS PER A 1995, 1996 I
1997, SOBRE CONDICIONS DE TREBALL EN U FUNCIÓ PUBLICA

REPETICIÓ DE LA JUGADA
La Generalitat Valenciana i els sindicats tari de les administracions, l'augment de la proCCOO, UGT, CSI-CSIF i CEMSATSE varen sig- ductivitat i de revolució dels salaris i de l'ocupanar el passat dia 31 de gener, en l'àmbit de la ció. Serà d'aplicació tant per al personal funcionaMesa General de Negociació de la Comunitat ri i estatutari com per al personal laboral.
Valenciana un Acord sobre les condicions de tre- D'aquesta manera els sindicats signants es corresball en la Funció Pública. Aquest estarà vigent per ponsabilitzen de la política econòmica que se'n
al període 1995-97 i està enmarcat dintre de faça. Després del 28-M també?
l'acord entre el Ministeri de les Administracions
D'altra banda es crea un "fons per al manteniPúbliques (MAP) i els sindicats pactat el passat ment del poder adquisitiu" que estarà condicionat
15 de setembre de 1994 Í l'acord de modernitza- als objectius de creixement del PIB Í la reducció
ció de l'Admnistració subscrit entre la Generalitat del dèficit públic del conjunt de les AdministraValenciana i els sindicats del 4 i 9 de setembre de cions Públiques. Els criteris d'aplicació es deter1992.
minaran. Per tant, es que no arribaran a tothom.
L'Acord té com a "objectius de modernització
D'aquesta forma els sindicats signants renunaconseguir una major eficàcia i qualitat dels ser- cien a la recuperació de la pèrdua del poder adquiveis comuns a totes les administracions públiques sitiu produïda per la congelació salarial dels
i que totes necessiten dotar-se d'instruments simi- clarrers anys Í a la Clàusula de Revisió salarial que
lars que posibiliten impulsar polítiques de perso- no pagava la Generalitat Valenciana per l'incomnal... ". Aquests objectius es concreten en: una pliment de l'Acord de Modernització de 1992
major flexibilització en les actuals condicions de (Capítol 13.4 ) i que motiva unes jornades de vaga
treball, la vinculació de les retribucions a l'evolu- general en tota la Funció Pública Valenciana, (què
ció general de l'economia i del dèficit públic, la ens queda d'aquella mobilització ???).
reordenació del personal d'una manera més efi2. OCUPACIÓ PÚBLICA
cient i als mecanismes de promoció professional.
Es dona pas a la negociació Í regulació de la
Suposa, per tant, un nou model de funció pública
basat en sistemes de carrera professional que reassignació d'efectius i dels Plans d'Ocupació
potencien la promoció vertical, on les retribucions dels empleats públics entre els Sindicats i l'Admitendeixen a reforçar el component de grau perso- nistració que tingueu com a finalitat la reorganització, reestructuració i modificació de les condinal.
* Una vegada més se signa un acord sense la cions d'ocupació i de treball del personal afectat.
La Planificació dels recursos humans de cada
necessària participació del conjunt de les treballadores i treballadors, tant al llarg del procés nego- Conselleria o organisme es desenvoluparà mitciador com en el resultat final d'aquest. No hi ha jançant els plans d'ocupació. Aquests suposaran
hagut informació prèvia ni consultes als centres la mobilitat, restringida a l'àmbit provincial, per
de treball i a les assemblees. És aquesta una pràc- tal d'assignar a l'empleat públic un "treball adetica sindical burocràtica, que provoca descontent quat".
Es marca com a objectiu la transformació de
entre els empleats públics, i que no comparteix
l'ocupació
temporal en permanent mitjançant les
l'STEPV.
És, doncs, una pràctica sindical habitual per a corresponents ofertes d'ocupació pública, reduint
alguns sindicats: cal recordar la signatura del Pro- als mínims impreeisdinbles el personal interí o
grama Econòmic Valencià III (PEV III), per cert, laboral temporal. Ni s'arbriten mecanismes
uns mesos abans de les eleccions europees, o la d'accés d'aquest personal a la funció pública ni es
negociació de la Llei de Modificació Parcial i diu res de la seua estabilitat laboral. Una cosa es
Urgent del Text Refós de la Llei de la Funció transformar llocs de treball temporals en fixes i
Pública Valenciana, o ara, aquest acord, una pràc- una altra deixar pel camí a qui els ocupa.
S'informarà sobre la contractació d'aquest pertica sindical cada vegada més allunyada dels interessos de les treballadores i treballadors, denomi- sonal als representants dels treballadors, lliurant
nada "política de concertació" tant amb els còpia del nomenament als sindicats en un termini
Governs, Central i Autonòmic, com amb les no superior a 10 dies, però als sindicats signants
patronals, que ha tingut la seua màxima expressió es d o n a r à i n f o r m a c i ó mensual t a m b é de les
recent en el document signat per les Patronals i els comissions de serveis i nomenaments provisioSecretaris Generals de CCOO i UGT, i que sem- nals.
bjjuqne prompte tindrà una versió valenciana.
3. CARRERA I PROMOCIÓ
Es pretén una negociació totalment centralitzaADMINISTRATIVA
da feta per la Meses Generals, de forma que
El Sindicats i la Generalitat Valenciana coincis'anulen les competències de les Meses Sectorials, les Juntes de Personal i del Comitès deixen en fer seus els principis que configuren el
d'Empresa. Així serà difícil fer un seguiment de nou model de funció pública que es contenen en
la situació de la negociació i la presa de decisions el títol quart de l'Acord Administració-Sindicats
per al període 1995-97, sobre condicions de treen cada moment.
En relació a la igualtat de tracte de l'home i la ball en la funció pública, de 15 de setembre de
1994, subscrit per a l'àmbit de l'Estat.
dona, fa una declaració prèvia a l'articulat de
Estan parlant d'un model jerarquitzat basat en
l'acord en el sentit de remoure obstacles per a
l'accés de la dona a llocs de responsabilitat. Al sistemes de carrera professional que potencien la
llarg de l'articulat no hi ha cap mesura concreta promoció vertical, per a la qual cosa s'adequarà la
per a remoure els obstacles. Per tant, hi continua- normativa pròpia de la Comunitat Valenciana.
ran.
4. FORMACIÓ
Aquest és. un dels títols més extens, es reconeix
Respecte de la promoció i ús del valencià, es
diu que "es tendeix a què els cursos (de formació) de forma nítida que la formació és el mecanisme
s'imparlesquen en valencià". No estem en contra que articularà la m o b i l i t a t i la promoció. És
d'aquesta tendència, però encara que siga només d'aquesta forma un dels aspectes més importants
per esta vegada, preferiríem que fóra el corrent del present Acord Generalitat-Sindicals, manifestant les dues parts la seua voluntad de col·laborar
majoritari.
Però quin és el contingut de l'Acord entre la estretament en aquest apartat.
Per a poder facilitar la formació als empleats
Generalitat Valenciana i els Sindicats CCOO,
públics s'arbriten tota una sèrie de mesures com:
UGT, CSI-CSIF i CEMSATSE ?
la concesió de permisos retribuïts de 40 hores per
1. RETRIBUCIONS
a l'assitència a cursos de perfeccionament, permiL'augment salarial per a l ' a n y 1995 serà el sos no retribuïts de duració màxima de tres mesos
mateix que el previst en els Pressupostos Generals a l'any, obligatorietat del personal a assistir a curde l'Estat,- o s'iga el 3,5%. Per als anys 1996 i sos, seminaris, congressos, si així ho determina
1997 es tindrà en compte la previsió pressuposta- l'Administració,... i la col·laboració de la Generada de l'IPC i estarà en funció del creixement litat en les activitats formatives dels sindicats sigeconòmic i la capacitat de finançament dels pres- nants mitjançant convenis específics.
supostos generals de l'Estat, del dèficit pressuposEls sindicats signants podran presentar i pro-

moure totes lesMniciatives que estimen convenients per al millor desenvolupament dels Plans
de Formació. Per a la qual cosa aquests sindicats
podran disposar de:
^signatura de convenis específics de formació,
*tres permisos sindicals de funcionaria! docent
a temps complet,
*realitzar activitats de formació homologades
per l'Administració,
* reserva de places en els cursos de formació
organitzats per l'Administració,
* professorat col·laborador en els cursos que
organitza l'AdiTinistració,
"Informació dels cursos,
^participació en l'elaboració dels Plans de Formació i
^participació en la selecció dels aspirants a cursos de formació.
En una paraula: no s'entén la formació sense la
intervenció dels sindicats signants.
Per a l'STEPV caldria garantir que l'accés a la
formació serà universal, per a tot el personal al
servei de l'Administració.
5. ACCIÓ SOCIAL, SALUT LABORAL,
PROTECCIÓ SOCIAL I JORNADA
En aquest apartat es tornen a reproduir aspectes
acordats anteriorment per la Generalitat Í els sindicats i que bé ja estan en vigor, com és el cas de
l'Acció Social, o s'han incomplit de forma reiterada per l'Administració, per exemple els temes
relacionats amb la Salut laboral.
Tal i com deia l'Acord de Modernització (4-992):
* Es destinarà el 0,8% de la massa salarial de
cada sector del personal de la Generalitat Valenciana per a financiar accions Í programes de
caràcter social.
* Es crearà una Comissió Paritària de Salut
Laboral en l'àmbit general, encara no s'ha fet des
de 1992, Í una en l'àmbit de cada Mesa Sectorial,
on estaran els sindicats signants de l'Acord, marginant, si s'escau, els representants de les treballadores i treballadors de cada àmbit sectorial. En

aquest apartat es repeteixen textualment articles
incomplits de l'anterior acord de 1992.
Per tant no s'ha avançat moll en aquests lemes,
sols calia recordar-li a la Generalitat Valenciana
els seus compromisos i que els complirà.
També apareix un apartat sobre l'absentisme
laboral i de protecció social. En aquest darrer
apartat es diu textual: "La Mesa de Retribucions i
Ocupació es compromet a estudiar la viabilitat
d'aquells projectes que les organitzacions sindicals plantegen, referents a la implantació d'un pla
de pensions per al personal al servei de la Generalitat Valenciana". Considerem que no calen
comentaris.
6. RELACIÓ ADMINISTRACIÓSINDICATS
Sobre la negociació col·lectiva dels empleats
públics repeteix allò ja aconseguit en el any 1992
(Acord de modernització), dues vegades a l'any
es farà una avaluació del d e s e v o l u p a m e n t i
s'obrirà un procés de negociació sobre retribucions, ocupació pública, carrera administrativa,
formació, acció social, salut laboral i protecció
social, per a la qual cosa es creen, depenenls de la
Mesa General, una Mesa de Retribucions i Ocupació, Comissió Parilària de Salut Laboral i
Comissió de Formació.
Davant d'aquest Acord continuem reivindicant:
* Participació del personal en les negociacions i
els acords resultants.
* Recuperació del poder adquisitiu perdut als
darrers anys.
^Clàusula de revisió salarial davant de les desviacions de l'IPC.
^Negociació de les condicions de treball en les
Meses Sectorials i que les Meses Generals assumesquen els acords.
:|:
Estabililat fins a l'accés definitiu dels treballadors i treballadores que han vingut prestant serveis a l'Administració.
^Mesures concretes per a la igualtat de les
dones i els homes.
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APLICACIÓ DE

LES NOSTRES PROPOSTES
1.- EL MAPA ESCOLAR
El mapa escolar, a més a mes clc la ubicació en
cada localitat dels centres d'infantil, primària i
secundària, ha de preveure Lots els ajustos escolars l'ins l'any 2000, per lal d'oferir Ics vacants
reals que hi hauran al final del procés d'implanta-

ció clc la Reforma, com ara, centres actuals de
primària que han de desaparèixer (per tant, llocs
de treball que no existiran al final del procés) o
centres actuals de primària que després passaran a
ser de secundària.

2.- PLANTILLES

CENTRES

3 INF. + fi PRIM.

ESPECIALITAT

Adminisl. Sindicals

INFANTIL

3

4

E. ESPECIAL

5
1
1
1
1

TOTAL

12

E, FÍSICA
E. MUSICAL

educació física, i d i o m e s , educació
especial i suport a l'educació infantil.
En el següent quadre es reflexa la proposta sobre plantilles feta per l'Administració Í les nostres demandes.
Respecte al catàleg de llocs de treball del primer cicle d'ESO, demanem
que totes les vacants (sense cap excepció) que es creen signen ofertades al
professoral de primària en el procés
d'adscripcions.
6INF.+ 12 PRIM.

9 I N F . + 18 PRIM.

Adminisl. Sindicats

Adminis.

Sindicals

8

9

II

6

6
I
10

12

!

2

2 .

1

I

2

3
3

1

2

1

16
3
2
1

1

1

2

2

2

14

23

27

34

39

INF. 1 PRIM.

IDIOMA ES.

el límil màxim tle cursos en què en alguns cenires de Primària es podrà impartir el primer cicle
d'ESO. Per a nosaltres no pot anar més enllà de
l'any previst per f i n a l i t z a r la aplicació de la
LOGSE (any 2000).

3.- CATALOGACIÓ LINGÜÍSTICA

En cap localitat/zona la s u m a de
vacants oi criades entre infantil, primària i primer cicle d'ESO, si s'escau,
mai podrà ser inferior a la suma de les
actuals plantilles de pre-escolar i EGB.
Per això la nostra proposta per a
centres d ' i n f a n t i l i primària és que
totes les tutories del primer, segon i
tercer cicles tinguen com a tutor o tutora un gcneralista Í, a més a més, que hi
haja especialistes d'educació musical,

PRIMÀRIA

A i x í iTuilcix, s ' h a u r a n d ' e x p l i c i t a r lots els
centres de primària que, transitòriament, continuaran impartim ei primer cicle d'ESO i la previsió temporal d'eixa transitodelal en cada centre. Cal que es definesca, amb caràcter general.

La catalogació de llocs de treball als
centres educatius d'educació infantil i
primària ha clc venir determinada per un
doble enfocament:
a.- Es tracta d'un tram educatiu que
serà impartit per professoral gencralista,
per tant amb competència per a impartir
la totalitat del currículum, excepció feta
de l'educació física, l'educació musical i
l'idioma estranger.
b.- D'acord amb la realitat sociolingüística del centre s'haurà de desenvolupar cl programa d'educació bilingüe mes
adequat (immersió, ensenyament en

valencià o incorporació progressiva del
valencià).
En conseqüència, si el professorat ha
de ser generalisla, implica, necessàriament, que ha clc tindré la suficient capacitació en totes Ics àrees del currículum
que li seran pròpies i, a més a més, ha de
poder dissenyar i executar un programa
d'educació b i l i n g ü e en funció d'uns
objectius que apareixen clarament definits.
Per tant, coherentment amb aquests
trets definitoris del sistema, la catalogació sols pol ser aquella que garanteix per

a eada lloc de treball el domini d'ambdues llengües.
Per altra banda, la LUEV determina
que en els territoris de predominí lingüístic castellà el punt de partida de
qualsevol proposta haja de ser necessàriament diferent, donat que c! valencià
és optatiu per a tot l'alumnat.
Pel que respecta a la catalogació de
Ics places d'edueació s e c u n d à r i a ,
s'haurà de garantir una catalogació suficient perquè l'alumnat hi puga continuar
i incrementar els seus estudis en valencià
com a llengua d'aprenentatge habitual.
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4.- L'ADSCRIPCIÓ A EDUCACO INFANTIL, PRIMÀRIA I PRIMER CICLE D'ESO
CONSIDERACIONS PRÈVIES
Les adscripcions són l'últim acte en un procés
de modificació del Sistema Educatiu; és a dir, han
d'estar precedides per un conjunt de decisions
prèvies que donen com a resultat el coneixement
de tots els elements que estan implícits en les adscripcions: configuració del sistema educatiu en els
centres, localitat/zona, les plantilles per especialitats Í trams educatius i condicions de treball. Amb
el coneixement de tots aquests factors serà com el
professoral podrà participar conscientment en el
procés d'adscripcions.
El procés d'adscripcions no s'ha clc convertir en
cm "altre" concurs general de trasllats. Ha de ser
una reubicació deis efectius del professorat actual
de eada localitat/zona a la nova configuració del
Sistema Educatiu dins del mateix territori. Per
això, s'ha de buscar l'equilibri necessari per evitar
el desplaçament de professoral fora de la localilal/zona, així com assegurar en cl major grau possible que cada ensenyant estarà en aquell lloc de
ireball per al qual tinga una formació adequada,
tol i respectant la participació clc tot cl professorat
en el procés

'"íflBIl^Ww

PROPOSTA D'ADSCRIPCIÓ
La proposta que ara reproduïm ha de ser entesa
com una alternativa més per al debat. És, per tant,
una proposta que després del procés d'estudi i
debat en tots els claustres podrà ser modificada en
aquells aspectes que es crega convenient. A més
a més, és una proposta que estem disposats a
variar depenent del procés de negociació: de l'oferta de plantilles, de les condicions laborals del
professoral, del mapa escolar, etc.
Hem intentat conjugar tots els clements per fer
una proposta que no lesione els drets del professorat i al mateix temps tinga com a referent ineludible la major qualitat possible del Sistema Educatiu. De totes les alternatives que hem estudiat i
treballat, pensem que aquesta és la més equitativa
i la que pot fer que cf procés de Reconversió siga
el menys traumàtic.
- El procediment d'adscripcions ha de tenir dos
processos diferents.
A.- Primer procés: adscripció a les vacants'
del primer cicle d'ESO
(La participació a Ics vacants del primer cicle
d'ESO en toies les circumstàncies serà voluntària.)
1" fase: Podran sol.licitar lloc de ireball:
- El professorat adscrit a Educació Física, Educació Musical i Idioma estranger a les vacants
corresponents a la seua adscripció.
- El professorat adscrit a Cicle Inicial i Mitjà, a
Ciències Socials, a Matemàtiques i Ciències Naturals, Llengua Castellana o a Filologia Valencià a
qualsevol vacant per a la qual es tinga habilitació.
En aquest cas el barem contemplarà els anys
d'antiguitat en la localital/zona des de la qual es
participa i en cl cos.
2." fase: Podrà participar lot el professorat a les
vacants que resten per cobrir amb l'únic requisit
de tenir l'habilitació escaient.
El barem a aplicares contemplarà l'antiguitat en
la localitat/zona i cos.
B.- Segon procés: adscripció a llocs de Ireball d'Infantil i Primària.
I11 fase: Adscripció voluntària al Centre:
Aquesta 1." fase tindria dues rondes.
En la primera ronda el professoral actualment
adscrit a les especialitats d'Educació Infantil/Preescoíar, Educació Especial, Educació Musical,

Educació Física i Idioma Estranger, que no s'hagcn adscrit a vacants del Primer Cicle d'ESO,
sols podran optar a les vacants a les quals estan
adscrits. Les vacants cobertes per aquests especialistes no serien ofertades.
La resta del professorat del centre podrà demanar les vacants que queden per cobrir, sempre que
es tinga l'habilitació escaient.
En la segona ronda s'ofertaran totes Ics vacants
que resten per cobrir i iot el professoral del centre
podrà dcmanar-les, amb l'únic requisi! de tenir
l'habilitació escaient.
El barem a aplicar en aquesta primera fase contemplarà l'antiguilal en el centre Í en el cos.
2." fase: Adscripció a les vacants que resten en
la localitat/zona:
Aquesta 2:1 fase tindria també dues rondes.
En la primera ronda podrà participar, voluntàriament, el professoral que no haja obtingut adscripció, a les vacants que queden per cobrir de la
localitat i de la zona, amb l'únic requisit de tenir
l'habilitació escaient.
El barem a aplicar en aquesta ronda contemplarà l'antiguitat en cl centre, en la localilal/zona i
en el cos.
En la segona ronda participarà, obligatòriament,
tot el professorat que no haja obtingut encara lloc
de treball, a totes les vacants per a les quals s'estiga habilitat, del seu centre, de la localitat Í de la
zona, per aquest ordre.
El barem a aplicar contemplaria l'antiguitat en
el centre, en la localitat/zona i en el cos i s'adjudicarien Ics vacants seguint l'ordre de menys a més
puntuació.
Una vegada finalitzats els dos processos d'adscripcions, el professorat que no haguera obtingut
vacant podrà optar per quedar-se suprimit o per
sol·licitar, voluntàriament, una adscripció provisional per un període màxim de 5 anys, a les
vacants d ' I n f a n t i l i Primària dels centres de la
localitat/zona on actualment presta serveis per a
les quals no s'està habilitat.
SÍ opta per l'adscripció a un lloc de treball per
al qual no està habilitat, comportaria l'obligació
de participar, des del curs següent al ct'adscripció,
en els cursos de formació que el conduesquen a
l'habilitació escaient. La qual cosa suposa que

l'Administració Educativa haurà de garantir que
aquest professorat hi puga accedir des del primer
moment a aquests cursos, en les condicions adequades.
En el moment d'obtindré l'habilitació requerida, aquest professoral passarà, automàticament, a
la situació de definitiu en la plaça que està ocupant. En cas contrari passarà a la s i t u a c i ó de
suprimit.
Durant el període de temps que duré aquesta
adscripció provisional, aquest professoral (inclrà
dret preferent a ocupar, amb caràcter d e f i n i t i u ,
els llocs de ireball que es procluesquen en els
col·legis de la localitat sempre que s'esliga en
possessió clc l'habilitació escaient.
Per úllim, podria donar-se la situació (que pot
ser mínima) que al finalitzar lot el procés algú no
haguera obtingut lloc de treball ni en cl centre, ni
en la localitat, ni en la zona. En aquest cas, se li
haurà de garantir que no serà desplaçat de la zona,
malgrat que no hi haja cap vacant. Aquesta situació ha de ser sense limitació de temps i amb dret
preferent i obligació de demanaren el C GT toies
les vacants que es produesquen en la zona per a
les quals es tinga l'habilitació.
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PLATAFORMA RURAL
DEL PAÍS VALENCIANO
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PROYECTO SOBRE COLEGIOS
RURALES AGRUPADOS
EI Consell de la Generalitat ha enviado al Consell Escolar Valencià para su dictamen el
proyecto de Orden de la Conselleria d'Educació i Ciència por la cual se regula la constitución de Colegios Rurales Agrupados (CRAs) de Educación Infantil y de Primària en
la Comunidad Valenciana.
.Este modelo escolar consiste en constituir un único centro escolar a partir de varias
pequenas escuelas, situadas en localidades próximas, de modo que el profesorado pasa a
constituir un único claustro aunque el alumnado continúe escolarizado en sus respectivas localidades: un único centro docente con aulas dispersas.

En el n." 94 de Aü-i-oli informamos que se estaba gestando la creación de la
PLATAFORMA RURAL DEL PAÍS VALENCIANO. Ahora podemos decir
que ya es un hecho que ha de servir para que aunemos nuestros esfuerzos e
incidir sobre el mundo rural y la sUuación tan delicada por la que atraviesa.
Desde el STEPV hemos de trabajar para que la escuela, uno de los elementos de mas importància en el mundo rural, ofrezca un servicio realmente compensador de las desigualdades que estàs zonas padecen. La escuela rural ha de
tener, por su singularidad, recursos materiales y humanos que la discriminen
positivamenle, para asegurar su buen funcionamiento y un nível de calidad tal
que contribuya a mantener la población ligada a un entomo que garantice los
servicios bàsicos y ofrezca perspectivas de futuro.
En los últimos tíempos estamos siendo testigos de la continua pérdida de
vitalidad, del despoblamiento de nuestros pueblos, del desanimo y la apatia
de muchos de nuestros jóvenes rurales y de la desarticulacjón irreversible del
tejido socioeconómico. Así se mantienen, e incluso se acentúan mas, las deficiencias hislóricas del mundo rural del País Valenciano en todo tipo de servicios: educación, sanidad, cultura, transporte, infraestruclura, comercio, ocio,
deportc..., que se traducen en una peor calidad de vida,
Hoy rnàs que nunca es necesario generar alianzas entre cofeclivos que trabajan y perviven en el medio rural. Es preciso aunar esfuerzos e iniciar un
camino común de forma organizada, posibilitar acciones conjunlas, crear y
fomentar experiencias de desarrollo rural, gestionar recursos, encontrar y aplicar soluciones viables a problemas concretos, concienciar a la población rural
de sus derechos y posibïlidades y a la urbana del papel estralégico de la agricultura y eí medio rural. Todo ello garantizando el protagonismo real de los
habitantes del medio y optimizando sus esfuerzos. Se trata, en definitiva, de
sumar, articular y vertebrar a la sociedad rural.
La PLATAFORMA RURAL DEL PAÍS VALENCIANO (fundada por la
Unió de Llauradors i Ramaders del PV, el STEPV, Acció Ecologista-Agró,
Centre Excursionista de València y Centro de Estudiós de La Serranía) serà el
lugar de encuentro de las organizaciones profesionales agrarias, orgam'zaciones de enseíïantes, cooperaüvas, colectivos rurales, grupos ecologistas, movimieníos sociales de base..., y todas aquellas que a nivel individual o coleclivo
se comprometan con esta iniciativa de caràcter claramente inüepcndiente de
grupos políticos, económicos o de presión.
Entre los objelivos generales que prelende ta PLATAFORMA se podria
destacar, entre otros:
!|!
Defcnder un modelo de sociedad y desarrollo mas justo y solídario con
TODOS los pueblos y culturas, defensor de una mayor calidad de vida y respeluoso con el medio ambiente.
* Coneclar y coordinar las entidades, movimientos y asociaciones civiles
que trabajan en defensa de los medios rurales, con la intención de mejorar las
condiciones de vida, servicios, medio ambiente y trabajo, siempre con el fin
de vertebrar un lejido asociatívo en las comarcas rurales del País Valenciano.
* Actuar con fuerza reivindicativa frente a la Administración y otros agentes que con decisiones políticas o económicas influyan negativamente sobre
el modelo de desarrollo para los medios ruraíes del País Valenciano que pretende esta PLATAFORMA RURAL.
* Realizar o promover todo tipo de actividades de àmbito social, cultural,
medioambíental, asocïativo, económico y otras que tengan una repercusión
positiva en el desarrollo global de los medios rurales del País Valenciano.
* Fomentar e impulsar los coleclivos organizados en las comarcas.
* Defender la adecuación de los servicios públicos (educación, sanidad,..) a
las caracteristícas del mundo rural.
En la situación actual, en que la implantación de la LOGSE debc aportar
mucho mas que "buenas inlenciones" a la Escuela Rural, el Sindicalo de Trabajadores y Trabajadoras de la Enseiïanza anima a locla la afiliación, y en
general a todas las personas y colectivos interesados en la importància que el
mundo rural tiene para todü la sociedad, a incidir y conseguir, entre todos y
todas, una escuela rural de ««idad cuya singularidad radique en la compensación de las desigualdades y no únícamente en crilerios economicistas.

La orden a la que nos referimos ha sido discutida, que no
consensuada, en una comisión de trabajo sobre escuela rural
entre representantes de la Administración y personas que
trabajan en escuelas o CEPs de zonas rurales. Mientras que
la Mesa Sectorial de Educación ni se ha reunido ni üene
fecha para tratar el tema. Una vez mas podrían quedar sin
negociación sindical lemas que afectan a las condiciones de
trabajo de una parte del profesorado, con los problemas que
ello puede generar.
El modelo de CRAs coino una de las posibles soluciones a
la problemàtica de la Escuela del mundo rural siempre ha
estado bien visto desde posiciones progresistas y, por
supuesto, desde el STEPV. Ahora bien, otra cosa es su desarrollo y aplicación.
La orden configura el marco legal que permitirà la consülución de los CRAs, de aní su importància.
Después de llevar implantado en el territorio MEC varios
anos, es de agradecer que por fin la Conselleria profundice y
estabilice la experiència de los Proyectos de Acción Educativa Preferente (PAEPs), que deberían continuar coexistiendo
con los CRAs.
El problema base es considerar los CRAs como centros
ordinàries, cuando tienen características singulares y específicas que les hacen ser diferentes, con una problemàtica muy
distinta de la de los centros urbanos. Las ventajas que este
tipo de modelo íiene para el alumnado de cara a la escolarización en su pròpia locàlídad, pueden supon'er graves desventajas para el profesorado si no se potencian medios adecuados. En este sentido, el proyecto de orden contradice la
filosofia de la creación de los CRAs.

EL PRIMER Y SECUNDO PROYECTOS
La propuesta considera la escuela rural medida con patrones urbanos, sin considerar sus especificidades; este modelo
estarà abocado al fracaso. No es un buen comienzo, si bien
las disposiciones que alrededor de ella se realicen. y fa aplicación en sf nos llevaran a valorar, en un sentido o en otro, si
este modelo se aplica correctamente y es una buena solución
a la problemàtica de la Escuela Rural o una nueva "declaración de buenas inlenciones", un parche mas, respecto al problema global del mundo rural.
En el primer proyecto, presentado a la comisión de trabajo
en sepiiembre del 94, y el segundo, que parece definitivo
para la Adminislración, de fecha 22 de febrero del 95,
encontramos las primeras diferencias tanto entre los dos
documentos como con fas posturas que desde el STEPV
defèn de mos.
* En cuanío a los principïos de parücipación, dice la orden
que seran "los establecidos, con caràcter general, en el reglamento orgànico de centros", sin considerar las especificidades propias de los CRAs (representatividad municipal en los
consejos escolares, representatividad de padres y madres,
modelos alternativos de órganos de gobierno, responsabilidades comparddas, realidad geogràfica...).
* Entre las aciuaciones para "superar el aislamiento de las
unidades" que aparecían en el primer proyecto, desaparece
en el segundo la de: "Se simplificaran los tramites administrativos, posibilitando la gestión compartida y respetando
sus peculiaridades". i,Es que acaso no era importante?
* Cuando la creación de CRAs sea por iniciativa de la
Administración "serà necesaria la consulta prèvia a las
comunidades educativas de los referides centros"; después
se adjuntarà a la memòria "un informe sobre los resultados
de esta consulta". Respecto a este punto, hacer constar nuestra cautela referida a "las consultas" que en otros temas realiza la Administración, su incidència en la finalización de los
procesos y el olvido en dicha consulta de las Juntas de Personal.
*A la hora de suprimir un CRAs en funcionamiento, (.tiene que ser ia Administración exclusivamente quien evalúe
los objetivos para ello?, <,dónde queda la comunídad educativa?, ^servirà para suprimir íos CRAs que planteen objetivos
desacordes con los de la Administración?

* Respecto a la plantilla de profesorado de los CRAs,
serà "la establecida en el catalogo de puestos de trabajo y
vendrà determinada por la aplicación de criterios específicos". Confiamos en que no se quede en otra "declaración de
buenas inlenciones".
ASPECTOS A ENMENDAR
* En ambos proyectos se contempla "la prioridad a laconslitución de aqueilos CRAs que supongan la contïnuidad
de PAEPs", però mienlras que en el primero esta prioridad
se recoge en el articulo 13.2, en el proyecto "definitivo" se
encuentra como Disposición Transitòria Primera. Esperemos
que esta transitoriedad no signifique la desaparición de los
PAEPs y posibilite su coexistència, según las peculiaridades.
* Es significativo que en el proyecto "delïnitivo" desaparezca un articulo que reproducimos por su importància para
la motivación del profesorado y la discriminación positiva
que han de tener estàs zonas: "Los Colegios Rurales Agrupados, por sus especiales características, gozaràn de una
atención diferenciada y específica por parte de las Direcciones Generales de la Conselleria de Educación y Ciència y de
las Direcciones Territori ales de Educación. En este sentido:
a) Se aplicaran criterios específicos en la modificación de
unidades y plantilla (recogido tambien en el segundo proyecto).
b) Se estableceràn módulos de material didàctico y de gastos de funcionamiento específicos.
c) Tendràn caràcter preferente:
* En la participación de sus alumnos en programas institucional es.
* En la atención coordinada de tos servicios de apoyo.
* En las acüvidades de formación general y específica del
profesorado.
d) Se facilitarà la flexibilidad horària que permita la coordinación de su organización y funcionamiento."
* Esle modelo de CRAs conüeva, conforme recoge el articulo 7.1, que "el profesorado podrà tener caràcter itinerante", però así como en el primer proyecto figuraba en el articulo 7.3 que "respecto a las condiciones en las que los maestros ilinerantes ejerceràn sus funciones, se estarà a lo dispuesto en la Orden de
(Orden sobre pueslos itinerantes)", lo cual nos hacía pensar en la posibitidad real de
negociar y. tener una orden específica que regularà la problemàtica de la ilinerancia, el proyecto "definitivo" quita esta
posibilidad en su articulo 7.2: "Al profesorado itinerante, al
que se refiere el punto anterior, le serà de aplicación el
Decreto 200/1985, de 23 de diciembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, sobre indemnizaciones por razón de
servicios y disposiciones que lo desarrollan." Todo ello hace
que las condiciones de trabajo del profesorado itinerante
queden lesionadas, indemnizando únícamente el kiíometraje
-a razón de 23 pts./Km.-, inferior al de otras comunidades, y
obliga al profesorado a utilïzar su propio vehículo, con el
consiguiente desgaste del mismo y el riesgo que entraria este
tipo de desplazamiento en función de la actividad del propio
trabajo. No se habla del tiempo empleado en desplazamientos y de la eventualidad de un posible accidente.
CONCLUSIÓN: LAS ITINERANCIAS SIN REGULAR
Y EL PROFESORADO A PAGAR
Todo lo positivo que üene este modelo organizativo lo
paga con creces el profesorado del centro, ya que no solo
deberà desplazarse el calificado como itinerante, sinó todos
los miembros del centro escolar en función de la realización
de claustres, reuniones, actividades, etc. La experiència de
los PAEPs demueslra la importància, por la problemàtica
que conlleva, de una orden específica sobre itineranctas, que
contemple específicamente la responsabilidad civil derivada
de ello. Los desplazamientos del profesorado de estos centros, sin esca regulación, pueden niermar un óptimo funcionamiento en el entramado organizativo de los mismos, ademàs de no aportar soluciones a las ya de por sí dificullosas
condiciones de trabajo.
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NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
1 Conveni d'empreses privades d'ensenyament mantingudes totalment o
parcial amb fons públics
El passat 30 de Gener es va constituir la Mesa Negociadora cie la revisió salarial
de l'any 95. Fins ara tan sols ha hagut 4 reunions -14 de febrer, 2 15 de març i 3
d'abril-. La dinàmica no és massa ràpida, degut a les negociacions que estem duent
alhora amb el MEC pel complement específic.
En la reunió del 15 de març, els cinc sindicats presentàrem una proposta unitària
front ta ralenützació que vol imprimir la patronal, ja que pensem que es pol avançar
en ía negociació sense necessitat d'esperar a concloure les negociacions amb el
MEC.
La proposta unitària és la següent:
- Increment del 3'5% en tols el conceptes salarials (salari base, antiguitat, complements i plus de residència) per a totes les categories laborals.
- Clàusula d'aplicació automàtica de les quantitats que es negocien amb les
Administracions educatives per als nivells concertats. Per als no concertats i per al
PAS, increment lineal deies mateixes quantitats.
'
"
-Clàusula de revisió salarial que evite la pèrdua del poder adquisitiu si hi hà ; desviacióde l'IPC previst.
Aquests dos últims punts s'introduïren a proposta nostra, ja que la resta de sindicats es conformava, per al PAS i nivells no concertats, amb l'increment percenlual
que significarà l'acord amb les Administracions educatives, i això suposava incrementar més encara les diferències amb els nivells concertats.
Ja tenim proposin unitària, ara cal mantenir-la.
En la quarta reunió, la Patronal Educació i Gestió (EiG) va explicar i repartir la
proposta de revisió salarial per enguany, calificant-la de tancada -tots els Sindicats
rebutjàrem aquesta possibilitat-. No es va tractar res més i es va quedar per a una
nova reunió el proper cua 20 d'abril.
La proposta u"EÍG cal estudiar-la amb deteniment, ja que és prou "enrevessada"
no sols pel seu contingut, sinó també pel que suposa de cara al futur. Així, en una
primera anàlisi detectem les següents qüestions importants:
-En pre-escolar integral, infantil (2." cicle), primària/EGB, 1 .CL cicle d'ESO, EPA i
Educació Especial integrada proposen un increment del 3'5% en el salari base i
congelació de l'antiguitat i dels complements.
-En 2." cicle d'ESO, BUP, COU, FPI, FPE de grau mitjà, FP2 i FPE de grau
superior la proposta és molt més complexa, segons siga nivell concertat o no o bé
accedesca el centre a la concertació el proper setembre, ja que posa les bases per a
en un futur no massa llunya implantar tres nivells relributius. Per això proposen per
al professoral de 2." cicle d'ESO de les actuals fiiials i centres de FPI que l'increment siga en un "complement absorbible" Í congelar els salaris des de gener a
agost. Per als centres que concerten de nou en setembre (anticipació d'ESO) o els
no concertats, sota l'excusa d'homologar els salaris dels nivells anàlogs, congelen
el salari fins agost, quedant en realitat un increment anual del 2'7% -encara que
acumulat als últims 4 mesos-. Els increments en Fantigüitalen aquests sectors són
variables, amb la finalitat d'igualar-los.
Quant a! persona) d'administració Í serveis, els increments proposats són del
2'5% sobre salari base per a totes les categories, menys per als aprenents, que incrementarien un 3'5%. L'antiguitat s'incrementaria en un 2% per al personal d'administració i un I '98 per al de serveis.
. .
La resposta a aquesta proposta d'EiG cal donar-la en la propera reunió del dia 20.
Nosaltres ja avançàrem que ens pareixia inacceptable l'increment per al PAS. Tanmateix valoràrem negativament que no es contemplarà la clàusula de revisió salarial ni la clàusula d'aplicació automàtica dels acords retributius als què s'arribe amb
les Administracions Educatives. A l'últim punt contestaren que l'anaven a contemplar, però que no la tenien acabada, i indicaren que seria per a tots els docents
{nosaltres la demanàvem també per als no docents) i articulada a través de la
Comissió Paritària del Conveni (aquesta vinculació la rebutjàrem).
Vlïé Conveni d'Educació Especial
Superades les dificultats que posava el Ministeri de Treball, s'ha publicat al BOE
el passat 10 de febrer.
Ets increments salarials ja estaven signats també per a l'any 95 -sols falla l'increment corresponent als treballadors inclosos en l'annex 5é- i, per tant, ja hem degut
de cobrar els endarreriments.
IV Conveni de Centres d'Ensenyament Reglat sense cap nivell mantingut
amb fons públics (ACADE)
El passaí 24 de març s'ha publicat al BOE la revisió salarial per a l'any 95, que va
ser signada dies abans per totes les patronals i per UGT i USO. Es tracta d'una signatura absolutament nefasta per als interessos dels treballadors i treballadores, però
molt "productiva" per a les Patronats.
L'increment ha estat del 3% de la massa salarial, per davall de l'IPC previst, però
la seua distribució s'ha fet entre el plus de transport (2.000 pts.) -que ni cotitza a la
Seguretat Social ni és cobrat sencer per tothom- i el salari base (la resta del'increment).
De nou s'incrementa la diferència amb la concertada i es renuncia a disminuir els
plus sobre la massa salarial per tal d'anar integrant-los en el salari base.
I Conveni d'Educació Infantil
La Mesa Negociadora de la revisió salarial es va constituir el passat 7 de març.
La proposta patronal no pot ser pitjor: congelació salarial.
Els sindicats van rebutjar tal possibilitat, demanant increments per garantir el
poder adquisitiu i recuperació de part del perdiu l'any passaí.
I Conveni d'acadèmies de perruqueria i estètica, música i altres ensenyaments de caràcter professional.
Es va constituir la Mesa abans de Nadal i va quedar paralitzada en el punt que
feia referència als centres que devia aplicar-se.
Esperem que per "arle de birlibirloque" no aparega un dia el Conveni signat.
í Conveni de Escoles de Turisme
Ha estat publicat el passat 1 de març el primer conveni. Fins ara tan sols es coneixia un intent de negociació, ía alguns anys, que no arriba a cuallar. Però vet ací que,
per "arle de birli-birloque", apareix signat per la patronal d'Escoies de Turisme i
per UGT. Quina casualitat.
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Comp/ementos de corqos unipersonales

jYA HEMOS GANADO TRES!
La campana de la reclamación de los complementes de
cargos temporales funcíonales ya ha empezado a dar sus
frutos.
Ya lenemos las tres primeras sentencias y las hemos
ganado. De ahora en adelante, éste es solo el primer paso,
serà todo un rosario de sentencias, ya que son alrededor de
un centenar las demandas presentadas.
Las sentencias obligan a la Conselleria a pagar estos
complementes, ya que se reconoce el derecho de los J efes
de Seminario de BUP y FP, enlencliendo que la .lefatura de
Departamento y de Seminario es el mismo cargo.
Conio siempre, el problema que nos estamos encontrando es la resistència por par te de algunos titulares,
asesorados por su Patronal, a reconocer este derecho.
Se niegan a expedir certificades donde figure que las
personas reclamanles han sido o son Jefes de Deparlainento o Seminario; ínckiso en algunos casos hablan de
que este cargo es "honorifico" y que no se cumple el
horario. ^Es "honorifico" un cargo designado por et
equipo üirecüvo? ^es "honorifico" el irabajo de preparar materiales, redactar actas, asistir a reuniones de la
Comisión de Coordínación Pedagògica, etc? ^No se
dedican horas a toda esta labor? ^No significa eso
"cumplir horario"? SÍ las horas complementarias se
dedican a trabajos de Jefe de Departamento, ^se quedan las clases sin preparar, los trabajos sin corregir,
los boletines de notas sin confeccionar, las tutorías sin
atender? ^No es cterto que, independientemenle de que
se cobren o no estos cargos unipersonales, el titular
puede exigir el cumplimiento de sus funciones y horas
de dedicación?
No hay que cejar ante ese empeno patronal de que et
profesorado no sea remunerado por su trabajo complementario (exceptuando, eso sí, los directores); es un derecho
recogïdo en el Convenio que nos ha costado grandes
esfuerzos conseguir.

La Conselleria esta recurriendo las sentencias con la
finalidad, pensamos, de ganar tiempo, fundamentalmente
para aplazar el maximo posible el rcconocimiento directo
del pago. De hecho, hoy por hoy, solo lo cobraran aquellos
que reclamen judicialmenle y posean una sentencia favorable.
Hay que seguir adelante; cuàntas mas sentencias se dicten a favor del cobro de estàs funciones, mas cerca estaremos de conseguir, bien por via jurídica, bien por acuerdo
con la Conselleria, que este pago se reconozca automàücarnentc al ser designado como Jefe de Departamento o
Seminario cualquier profesor o profesora de un centro.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Ultimamenle estamos observando cómo el MEC y las CC
AA gobernadas por el PSOE estan introduciendo cambios
sustanciales en el modelo de escuela con que iniciaren su
andadura por el poder político. Esta evolución es contemplada con satisfacción por el resto de Adminislraciones Educativas, niayoritariamente gobernadas por Ía derecha.
Cada vez mas alejados del modelo de Escuela Pública que
siempre han defendido, caminan hacia un modelo de gestión
"empresarial" donde prima la "rentabiíidad" frente al servicio publico de calidad. El rnejor ejemplo de esto lo tenemos
en la LEPEGO.
Esle nuevo modelo gira, fundamentalmente, afrededor de
la autonomia de cada centro para obtener recursos económicos desde su pròpia gestión, desde un concepto de autonomia muy diferente del que siempre hemos reclamado.
El modelo es para lodos los centros sostenidos con fondos
públicos, y dentro de esta línea hay que entender el proyecto de decreto para regular fas activídades no lectivas de los
centros concertados que el pasado 6 de Marzo la Conselleria de Educación presento al Consejo Escolar Valenciano.
Este proyecto viene a desregular las actividades extraescolares mediante la "virguería legaloide" de diferenciar entre
actividades complementarias, servicios y actividades extraescolares; y queda de la siguiente forma:
- Actividades complementarias: deben estar inc!uidas-en
la programación general del centro, organizadas por el profesorado; seran un complemento adicional a la actividad
docenle de realización obligatòria y seran gratuitas. A partir

de ahora, estàs actividades, /,las pagarà la empresa o serà el
profesorado quien las pague?
- Los servicios complementaries seran el comedor, el
transporto escolar, e! gabinete medico y psicopedagógico, el
seguro escolar, etc. Estos servicios tendràn que ser autorizados por los Servicios Territori ales.
- Actividades exlraescolares: seran el resto y no necesitaràn ni tendràn ningún control de la Administración. Lo único que dice es que no pueden tener caràcter lucrativo. <,Y
eso quién lo valora?
Este proyecto ha comenzado con mal pie su camino legal:
la Comisión de Proyectos Legislatives del Consejo Escolar
Valenciano, encargada de elaborar los informes que después
se someten al Pleno, aprobó la propuesta del STEPV de
informar negativamente este decreto, con la petición expresa
de su retirada.
Fue esclarecedor ver quién voto en contra de la propuesta
del STEPV (es decir, a favor del decreto): Las Patronales, la
CONCAPA (padrés católicos), la FSIE y el PSOE. Resumiendo, el PSOE y la derecha.
Desde el STEPV pensamos que la regulación actual
de las actividades extraescolares es correcta, si bien hay
que establecer los mecanismos necesarios para evitar
los conflictes que se han generado por el incumplimiento de esta normativa por parte de muchos cenlros concertades.
Deseamos que reflexionen y que sean sensibles a las propuestas de los sectores progresistas de la escuela.

COMPLEMENT ESPECÍFIC GENERALITZAT
En el darrer número comentàvem l'oferta feta pel MEC sobre
la possibilitat d'aplicar en Concertada l'Acord de la Funció
Pública.
Eixa proposta s'ha modificat a partir de l'excedent del 0'8%
que hi ha en la partida de personal dels mòduls de concert, provocat per la rebaixa de la quota patrona! a la Seguretat Social.
Els sindicats hem defensat que eixe excedent incrementarà el
salari d'enguany per tal de recuperar el poder adquisitiu, mentre
les patronals volien que anara a despeses de manteniment.
En les primeres converses semblava que el MEC estava disposat a donar l'equivalent al "sexenni O" del funcionaiïat docent
{180.000 pts./any al territori MEC i 228.000 pts./any al País
Valencià), però en la primera proposta per escrit limitava l'oferta a 100.000 pts./any, a cobrar en quatre anys (1.786 pts./mes a
partir d'Octubre del 96, per finalitzar en 7.144 pls./mes a partir
d'Ociubre del %).
L'oferta va ser unànimement rebutjada per insuficient i el
MEC va quedar en tornar a fer-ne una altra.

Hem d'aclarir diverses qüestions.
En primer lloc, aquesl complement seria independent de l'analogia retributiva, ja que, gràcies a ies inoportunes demandes judicials d'UGT, CC OO, FSIE i USO, el Ministeri té dues sentències
que li reconeixen que han complit l'analogia retributiva.
Tampoc el MEC vol relacionar-iio amb et nou sistema reiributíu dei funcionaiïat docent (sexennis), perquè d'aquesta
manera allunya, almenys durant 4 anys de pagament fraccionat,
qualsevol reivindicació sobre el conjunt dels sexennis.
Aquesta negociació és exclusiva per a territori MEC, és a dir,
no és d'aplicació al País Valencià.
La postura de l'STE-PV davant aquesta negociació és la
següent:
- Cal negociar amb cadascuna de Ics Administracions Educatives per al seu àmbit de gestió.
- Aplicació del sexenni O a partir d'enguany.
- Calendari de negociacions de la resta dei nou sistema reiributiu del funcionaria! docent.
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FORMACION DEL PROFESORADO - ANO 95
INMINENTE OFERTA DE 8 CONVOCATORIAS
Como en cursos anteriores la Conselleria de Educación y Geaeia nos ha remitith el primer borrador de 8 tonvocatorias de formacióa, bíen para el eno 95, bien para el curso 95-96 (dependiendo de los casos), f n
concreto 6 toavocatorias de formación y 2 concursos de méritos para cobrir plaias de directión y asesor'as, respectivamente, en alguaos CEPs. Se ha de lener en atenta qoe son torradores, por lo cua/ algun dato
de los que facilitamos podria variar en la convocatòria definitiva que aparecera en el DOGV. Pasamos a reprodocir los aspettos mas sigmficativos de cada convocatòria.

CONVOCATÒRIA

DESTINATARIOS

PLAZOPRESENTACION

AYUDAS/PLAZAS

OTROSDATOS DE INTERÈS

l.-AYUDASKQNGMICAS
INDIVIDUALESPARA
ACnVÍDADESDE
FORMACIÓN PERMANENTE
DEL PROFESORADO.
DOGV

-Profesorado en activo en cenlros docentes públicos y
privades concertades de nivel no universitària de! P .V.
- Personal laboral especialista dependíente de la
Conselleria de E. y C.
-Personal que ejerce la funcíón inspectora o que ocupe
lugar de trabajo dosificada tomo docente.

A.- Desde la publicación en el
DOGV. Hostal 2/9/95.B.- Desde la publicación en el
DOGV. Hostal 2/6/95.C y D.- Un mes a partir del dia
siguiente o la publicación en DOGV.

A- Jornades, ctmgresos, seminarios, actividades de
perfeccionamienlo,... Max. 85.000 ptas.
B.- Actividades onteriores que se realicen en el
extranjero. Max. 150,000 ptas.
C.- Masters y cursos de postgrau. Max. 175.000.
D.- ntuloción universitària. Max. 85.000 ptas.
. Importe tota) A,B i C= 65 millores; D= 20 niillones

- Solo se podrà petfir ayuda por uno de los aprtados, a excepcjón del D que es
compatible con cudquïer atro.
- No implicarà la concesión de pertniso dentro del horarïo laboral.
- La D es para funcionarios docentes dependentes de la Conselleria de E y C.
Teniendo preferència los de carrera sobre los interines.
- Habrà un període de 10 oW natura!» desde la publicación de las
resoluciones para poder renunciar a la ayuila

2.-106LICENCIA5POR
ESTUDIO (CURSO 95-96)

- Funcionorios de carrera que presten Servicio durante
los cursos 94-95 y 95-96 en centros docentes públicos.
- 5 anos antigüedad (funcionorio de carrera o interina)
- No estar en comisión de servides, durante el período
para el que se solicita la licenda.
- No haber ofatenido una licencia en los últimos 6 cursos, se exceptuan las solidtudes de pròrroga.
- Si se solicita para estudiós académicos, cursar un
mínima de 4 o 2 qsignoturas, o equivalentes en
crédilos, según se solicite anual o cuatrimestral.
- Obtener un mínimo de 5 ptos en el proyecto.

30 dias naiurales a partir del de la
publicación en el DOGV.

I JL Lkenciatur as o írigenieiía;
-Anual l' vez = 37. 2! vez = 4
- (uatrimestrol 1* veí = 4. 2B veí = 1
1.2.- Tesis dadordes;
-Anual l'veí = 9. 2 ! vez = l
- Cuatrimestral 1* vez = 6. 2! vez = 1

- Se solicitara por una sola modalidad y un período de duración anual o
cuatrimestral. Caso de solicitar los dos se ha de priorizarlo en la solicitud.
- Lo prorroga solo se podrà solidtar por la nrisrna moddidad.
- Si quedem plazas vocantes en dguna moddidad podran incorporarse a otros
en que haya cnndidatos, siempre que el número totd no sobrepase el
previsió.
- Publicada la preselección, habra 10 dias naluroles para renunciar.
- Al finoliiar el període de licencia se habrà de presentar una memòria global
del trobajo redizado o certificada acadèmica de los estudiós realizados.
- Se cobrarà las retribueixes basicos. Podran acogerse a la convocatòria de
ayudas indïvidudes y a la de proyectos de Ínvestigación.

3.-AYUDASAPROYEOOS
DE ÍNVESTIGACIÓN ED. Y
DESARROLLOCUftRICULAR.
DOGV

- Professorado centros públicos y prívados concertodos
- Personal laboral especialista de la Conselleria E y C.
- El personal que ejerce la función inspectora o que
ocupo plaza de trabajo dosificada como docente.
- Individual o en equipo (basta 8 componentes)

Un mes a partir del dia siguíente de
la publicación de la Orden en el
DOGV.

Se convocaran 3 modalidades de ayudas:
- A: A la Ínvestigación educativa.
B. A In innovadón educativa.
- C: Al desarrollo curricular
Cuontia maxima= 500.000 ptas. Total = 15míllones

DurjoÀótLdeJos_proyedos;
DjejULang; podran inídarse en el curso 94-95, y finalizar en el arlo 95;
De mas de una oío; especificarà la fase del proyecto a desarroliar en el 95.
Presentar antes del 5-X-95 la memòria actividad, justificació econòmica,..
Se certificarà un màxima de 80 hs para cada uno de los miembros restantes.

4.-BECAS PARA CURSOS
DE PERFECCIONAMIENTO

- 95 becas de inglés y 15 de francès para el
profesorado en octividad de lenguas extrangeras de
primària que presta servides en centres públicos, en
escuelas-hogar o en centros prïvados concertodos..

30 dias naturales o partir del dia
siguiente de la publicación de la
Orden en el DOGV.

Las becas contemplen matrícula, alojamiento y
segura.
El pago se redizarà directamente al British Council y
al Instituto Francés y no al profesorado beneficiaria.
Importe total a distribuir = 25 millones.

- Los cursos duraran dos semanas y se realizaran en Gran Bretona duronte la
T. quinzena de julio y en Fronda durante la I 9 quinzena de julto de 1995.
- Se ha de estar impartiendo, o haber impartida, la lengua exlrangero
solïcitada, en 2* a 31 ddo de primària, en T- u 8" EGB o en l s cicló de ESO.
- No podrà obtener beco quienes la obtuvieron en el 94 por esta convocatòria
o quienes obtengon ayuda mediante el Programa Linguo o Arion en 1995.
- Habrà un período de 10 dias para renunciar a la beco.

•* Profesorado funcionaria, de carrera o en pràcticas,
del Cuerpo de Maestros de cenlros públicos o escuelashogar y que no tengan la habilitación pertínente.
Tener controlo indefinida en el caso del profesorodo de
centros concertados

30 días naturales a partir del dia
siguiente en que se publique esta
Orden en el DOGV

- 120_plazas_de íSpMidiznriD
1 curso en Alacant (30 plazas); 1 curso en Castelló
(30 plaias); 2 cursos en València (60 plazas).
- 80 ploms Je espeiidizodòn en Educodón Física:
1 curso en Alacant y València (40 plazas coda uno).
- Duración total del curso = 700 horas (400 lectivos
y 300 pràcticas, memòria, etc.). Habilitaran en la
espeddidad y seran homologados por el MEC.

- Se ha de posar una praeba de seiecdón. La matricula serà gratuïta.
- Hay que asistir a todos las sesiones de formación y reoiiiar las actívidades.
- El profesorado seleccionada se podrà acoger a la convocatòria de ayudas
inomdudes para formodón en la modolidnd A.
- Escrita de la dirección dd centro donde conste f IB el profesor/a impartirà
en su horario la matèria de espedolizodón y que se preveerà, al onfeccionar
el horària, la compatibilidad de éste con las actividades del cursa.
- Sí se està en licenda por estudio se podran solicitar estos cursos si lo direc
ción del centro autoriza la redización de las pràcticas.

6. CURSO ESPECIALIZACIÓN
EDUCACIÓN MUSICAL
DOGV

Los mismas condiciones de la convocatòria 5.

30 días naturales a partir del dia
siguiente en que se publique la
Orden en el DOGV.

- La duración totd serà de 700 horas.
- El profesorado que supere el curso obtendra el
diploma de espeddista en educación musical.

Mismas condiciones de la convocatòria 5

7.-CONCURSO MERITOS.
DIRECCIÓN CEPS (ALACANT,

30 días naiurales a partir del dia
siguiente a la publicación de esta
Orden en el DOGV.

DOGV

- Profesorado funcionaria dependiente de la
Generalitat Valenciana.
- Mínimo de 5 anos de servides como funcionaria
docente de carrera.

- El concurso tendra 3 apartados: Currículum, proyecto y entrevista.
- El nombramiento serà por 3 anos, con reserva de su destino anterior.
Podran renovar su puesto de trabajo, tros evduación positiva de su tarea.
- Se deberà poseer el Certificodo de capacitación lingüística en valenciana. En
caso contrario se dispondró de 2 anos para obtenerlo.

8.- CONCURSO DE
MÉRITOS. ASESORIASCEPS
DOGV

- Igual que 7, mas los específicos que se solíciten
- Plazas: CEP de formación profesional de Xest y las
vacantes del concurso del 94 (na se especifica cuales).

30 días naturales a partir del dia
siguiente en que se publique esta
Orden en el DOGV

Las mismas condiciones de la convocatòria 7.
- Se podran solicitar cuantos plazas se deseen

DOGV

LINGÜÍSTICO,(profe»oradode
lengtiHS extrangeras de primària)

-Anual l'veí = 19. Z e vez = l
- Cuatrimestral 1! vez= 5. 2S vez = 1
2.1 .- Proyedos de ínvestigadón:
Anual 1! vez = 10. Z'vez^l
Cuotrimestral 1* veí = 5. 2! vez = 1 .

EN EL EXTRANJERO.
DOGV
5.-CURSOS DE
ESPECIALIZACIÓN EN LAS
AREASDEEDUCACIÒN
FÍSICA Y DE LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS)
DOGV

ALCOI, ONTINYENT Y F.F.XEST).

LA FUNCIONARIZACIÓN Y SUS PROCESOS
La Ley 30/84, de Medidas de la Reforma de la Función Pública, es el marco
referència! para lodas las Administrat;iones Públicas. Parte de ella fue declarada
inconstitucional por la sentencia 99/87 del
Tribunal Constitucional, al afirmar que el
personal debe ser, como norma general,
f uncionario y, como excepción, laboral.
La modifïcación de la Ley 30/84 obligo a la Generalitat Valenciana a revisar y
adaptar su normativa bàsica al nuevo
modelo. La Ley 6/90 recoge eslas orientaciones, que son desarrolladas por el
Decreto Legislalivo de 2Ò/3/9I del Consell de la Generalitat. Así, por imperativo
legal, se han de revisar todos los calíílogos de pueslos de trabajo, clasifícàndolos
según las nuevas orientacioncs, y adecuando la relación jurídica de stis trabajadores a la naturaleza de los puestos de
trabajo que ocupan. Estc proceso es lo
que se conoce como funcionarización, y,
a grandes rasgos, es el siguiente:
).- Revisión de las Relaciones de
Pueslos de Trabajo (RPT), para modificar la naturaleza jurídica de los que estén
mal clasillcados.

2.- Por Acuerdo del Consell, se aprueba
la nueva RPT y se auloriza a cada Conselleria a iniciai' los procesos correspondieníes.
3.- Se publican las ordenes con el conlenido, forma y fechas en que se reaiiizan
los procesos.
4.- Se publican las listas con el nombramiento de funcionarios de aquellos
que liayan superado el proceso correspondiente.
EI proceso es diferente según la plaza
sea clasificada dentro de la Función Pública Valenciana o de un cuerpo estatal.
En el caso primero ía Mesa Sectorial de
la Administrador! Pública -enero del 94acordó constituir una mesa paiïlaria Administración-Sindicatos para estudiar y realizar el proceso. En mayo, la Administración
firmo un acuerdo con UGT y la CSTF en el
que se establecían las líneas generales. El
DOGV n.° 2.326 (10-8-94) publica el
Decreto 154/94, por el que se eslablecen las
bases del proceso, que se realiza en el marco negociador donde tiene lugar la aclaplación. Se intenta que concluya, o al menos
se defma claramenle, antes de las elecciones autonómicas dei 28 de mayo.

EL PROCESO DE FUNCIONARIZACIÓN DE LAS PLAZAS DOCENTES DEPENDIENTES DE LA CONSELLERIA DE EDUCACIÓN ES...
OTRA COSA.
Enlre el Miníslerio de Educación y
Ciència este proceso ya se ha realizado,
así como en Navarra, Canarias, País Vasco y recicntemente en Cataluna.
En la Comunidíid Valenciana somos
diferentes.
El proceso comicnza rnontando una
mesa tècnica en la Conselleria de Educación con criterios desconocidos y composición sesgada (dos sindicatos y la Dirección General de Personal). A diferencia
del resto de la Función Pública, ia negociación no se lleva desde la Mesa Sectorial de Educación, que es su d m b i t o
correspondiente y quien debe entender
sobre el tema. Tampoco se hace desde
los Comitès de Empresa. El otro marco,
el del Convenio Colectivo del ano 88, es
el menos aconsejable y el mas inoperante, ya que desde el dia 20-12-89 se han
reunido 26 veces y hasta el momento no
se ha llegado a ningún nuevo acuerdo.

En esa mesa tècnica (el 21/7/94) se firmo un acuerdo (anülogo al del MEC)
entre la Conselleria y UGT y CC OO,
para el acceso a la Función Docente de
delerminados colectivos: los Maeslros de
Escuelas Infantiles, Adjuntes de Taller de
Centros de Educación Especial, y Psicólogos, Pedagogos y Asislenles Sociales de
los Servicios Psicopedagógicos Escolares.
En el acuerdo figura el mes de diciembre para reanzar las pruebas seleclivas
de, 'según el borrador que circula, todas
las calegorías. Sin embargo el 13/1/95
aparece publicado en el DOGV n.° 2.448
cl Acuerdo del 6 de tebrcro de 1995, que
autoriza la convocatòria únicamente del
colectivo de Maestros de Escuelas Infantiles, dejando fuera, incomprensiblemenle, al resto de los coleclivos.
La paralización del proceso es justificada desde la Conselleria de Hacienda,
por informe de su Secretario General,
alegando que la única forma de acceso a
cuerpos de habililación nacional es la
oferta pública de empleo, tal como dispone el Decreto 574 para el ingreso en los
cuerpos docentes. Sin embargo, la Ley

23/88, de Modificación de la Ley de
Medidas para la Reforma de la Función
Pública, constituye la excepción a la norma general y posibilita olras vías de
acceso, en concreto las ulilizadas por el
MEC y otras Comunidades Autónomas.
La llamada "funcionarización" no es
tal, sinó que se trata de una regulación de
los catàlogos de puestos de trabajo, de
obligado cumplimienlo, por la que se
ajustan las plantillas a una norma legal y
que el personal que ocupa los puestos de
irabajo lenga el réginien jurídieo de-la
plaza que ocupa. Por ello, cste proceso
no genera nuevos puestos de irabajo, ya
que el personal laboral opta a su pròpia
plaza. Ademas, el proceso trata de homogeneizar situaciones anteriores que han
producido agravios comparatives entre
personal con una misma categoria, igual
responsabilidad e idénücas funciones,
però con distinta remuneración.
Debe quedar clara que quien asume la
responsablidad de una negociación es
quien debe responder ante los trabajadores.
í,Por què no se cumple el acuerdo?
^Cómo se piensa actuar a partir de ahora?

N.S99

/ M

DADES DE
MATRICULACIÓ I
ASSISTÈNCIA
a) El Simposi està obert a tots els
professionals de
l'ensenyament. La matrícula
restarà oberta fins el dia 28
d'abril de 1995. Per formalitzar
la inscripció haureu d'enviar la
fitxa al Centre de Professors de
Torrent, Apartat de Correus
141. 46900 Torrent. Fax: 156 13
69.
b) La inscripció al Simposi és
gratuïta.
c) El CEP de Torrent lliurarà un
certificat de participació i
d'assistència el diumenge 7 de
maig.
ORGANITZA:

Jffc ntg^jrgjt

XX Escola d'Estiu del País Valencià,

* Ja estan trebalíam "a topo" les Comissions Organitzadores
Escola d'Estiu del Rais Valencià,
* La setmana del 3 al 8 d& Jufíof, les 4 seus de I'
Safer i Castelló) celebraran els XX anys al voltant del tema "Definir ara
l'escola pública".
" A més a més. í fins a juliol, estem organtteartt altres
* S ï \f>H ctiUíttwnir am
í'ir). íY&fíwci» 3ü HMÍ ÏI«SÍÏTS .f

TREBALLA'T LA PAU, FES OBJECCIÓ FISCAL
Si consideres que:
1. La millor forma de resoldre els conflictes és
1 a negociació i el diàleg.
2. La Pau solament es pot aconseguir afavorint
la igualtat i la justícia.
3. Els teus impostos han de gastar-se en combatre problemes reals i no hipotètics enemics.

4. Vols fer accions pràctiques en favor de la pau
sense esperar a què et donen permís.
TU POTS FER OBJECCIÓ FISCAL
Escriu a: Apartat de Correus 102.000. 46080
València.
O truca'ns al MOC. Tel. 391 78 64, els dijous,
de 21 a 23 h.
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Cada any les Associacions i Coordinadores que formen part de la Federació "Escola
Valenciana" organitzem les Trobades de Primavera. Aquestes festes on s'apleguen
milers i milers de persones per tal de testimoniar que l'escola en valencià és una experiència viva i dinàmica, amb futur Í per pública satisfacció que suposa ser agents actius
d'un projecte que dia a dia va construint una escola i un model educatiu que és vàlid
per a tots els xiquets i xiquetes d'aquest país i que conjuga el ser valencians amb el ser
ciutadans i ciutadanes d'una Europa solidària, plurilingüe i pluricultural.
Però com sempre diem, el nostre país és molt llarg i es trobem una miqucta distants.
És per això que des de fa temps, pensàvem realitzar un projecte unitari en cl que poder
participar conjuntament les escoles d'ensenyament en valencià de totes les comarques
valencianes. Aquest projecte es concretitza en un gran mural que simbolitza el sentiment d'unitat i solidaritat entre tots i totes nosaltres i l'estima per la llengua que ens
uneix, i on cada escola té el seu protagonisme. Per desenvolupar aquesta idea i per tal de
donar-li forma hem triat a XAVIER MARISCAL, que a més de ser un artista reconegut
internacionalment i ser estimat pels xiquets i xiquetes, ha acceptat amb entusiasme el
nostre projecte.
Com ja sabeu el mural serà com un gran trencaclosques on cada peça encunyada, en
forma de xiquet o xiqueta, correspon a una escola concreta. Cada escola aportarà el seu
ninot en el muntatge de tot el mural en el marc d'una gran festa que tindrà lloc a
l'Albercda de València el dia 6 de maig i on la particularitat i individualitat de cadascú
dels ninots donarà pas a la imatge col·lectiva i solidària que integra el mural i que
reflecteix el nostre sentiment comú: "ESTIMEN LA NOSTRA LLENGUA".

0'7%O'7%0'7%
0'7%O'7%O'7%
ESCOLA VALENCIANA
Federació d'Associacions per la Llengua

El dia 6 de maig,
a València

L'STEPV dedica el 0'7% del seu pressupost nacional al projecte que ens
han presentat els companys i companyes d'ENTREPOBLES "ALFABETIZACIÓN DE ADULTOS EN EL OCCIDENTE DE EL SALVADOR".
El projecte s'adreça al sector educatiu i tindrà una durada d'un any a partir de la recepció dels fons. La població beneficiària directa serà de 1.300
llauradors de les comunitats i cooperatives afectades Í abastarà a 1.320
famílies, el que suposa, aproximadament, unes 7.900 persones.
L'Occident d'El Salvador és una zona principalment cafetalera, amb una
gran concentració en la tinença de la terra i un gran pes del sector agroexporlador en el seu desenvolupament.
L'analfabetisme, que en conjunt del país abasta el 50% de la població,
arriba en aquesta zona fins el 40% en els centres urbans i el 70% en àrees
rurals, la qual cosa la converteix en una de les regions més precàries
d'Amèrica Laüna. Aquesta severa carència ha estat identificada per les
organitzacions, associacions, cooperatives i gremis de la zona com una de
les prioritats d'atenció per al desenvolupament.
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PEDAGOGIA 95.
ENCUENTRO
POR LA UNIDAD
DE LOS
EDUCADORES
LATINOAMERICANOS
A principis de febrer, un grup de persones, entre
elles membres de l'STEPV i def MRP Escola d'Estiu
del PV, van tenir l'ocasió d'assistir a la trobada celebrada a Cuba junt a més de 3.000 persones que van
poder parlar de moltes coses: de la crisi econòmica,
del manteniment de l'educació i la sanitat, del dret a
continuar la revolució, de tot el que s'ha fet mal i que
volen canviar.
Un exemple dels canvis mampresos des de l'educació és el procés de d e s c e n t r a l i t z a c i ó que s'està
donant en tres fronts: l'econòmic, a través dels m u n i cipis; el dels continguts, amb una aposta per l'arrelament al medi que envolta l'alumnat, atenció a les
seues característiques i necessitats; i el "dinàmic",
una expressió que comprèn l'autonomia d'organització i metodologia.
No van faltar les amistats, els balls i els "mojitos"
en l'agradable companyia dels cubans i les cubanes
,amb els quals aprenguérem a compartir la seua pròpia història, una història que ens pot ensenyar moltes
coses a la resta del món.
Ens hem dut vídeos que estaran a la vostra disposició a la seu del MRP. A veure si us animeu per anar a
la Trobada de febrer de 1997.
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PERMISOS I LLICENCIES
personal Generalitat Valenciana
La normativa sobre permisos i Scènàes emana d'algunes IMS 91» regulen amb caràcter general les condicions
de treball del tonjunt del fundonariat Í altres normes que les despleguen. Bàsicament són aquestes:
• Llei dels FumionorisGvils de l'Estat, BOE de 15-2-64.
• Ifeí 30/84 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública. Art. 30. BOE de 3-8-84
• Uei de la Fundo Púbíca Valenciana.
• Decret 50/1989, del Consell de la GeneraStat Valenciana. Art. 8.6. DOGV 27-6-89
• Ordre de 23 de gerxr de 1.995 de h OmseSeria Educació i Gènàa. DOGV ÏO-3-95
la pubtcació de ¥ Ordre de la Conselleria d'Educació el 3 de marc ha vingut a aclarir la interpretació que ona
donar a determinats permisos que eren interpretats de manera contradictòria en cadascun dels àmbits
administratius.
En efecte, el mart general deriva de l'article 30 de la Uei 30/84. Aquesta Uei havia estat desplegada en el
marc de la GeneraStat Valenciana pel Decret 50/89 que modificava, a Falca, determinats permisos (per
exemple la Uei 30/84 contempla 2 dus de permís en cas de naixement, mort o malaltia greu d'un fanàtar, 4
si és forn de la locaStaí, í el Decret 50/89 els ampla).

El problema era el de sempre, el Decret 50 regulava determinats permisos i Kcènàes per al Personal depenent
de h Generalitat Valenciana però indicava que s'hauria de concretar en els àmbits de l'ensenyament i h
sanitat. I aquesta regulació mai s'havia fet. O miUor dit, mai s'ha fet ja que l'Ordre de la ConseSeria no
desplega el Decret 50 en l'ensenyament, si no que de forma indirecta S dona total valor normatiu. Així una
Ordre que suposadament el que fa és delegar la concesió dels permisos, en reaStat el que està fent és
reconèixer que el Decret 50/89 és d'aplicació general per a tot el sector.
I si ho és, haurà de ser-ho en tota l'extensió. Per exemple: fins ara s'havia considerat que els 6 dies Hores
(els famosos moscosos) dels quals disposa tot el fundonariat no era d'opícaàó per a l'ensenyament. Aquest
ha estat un tema forca discutit. Però el Decret 50/89 sí que ho arreplega. I l'Ordre de Conselleria només àtu
que els permisos no delegats en la Direcció del Centre o en la Direcció Territorial hauran de ser autoritzats pel
Director General de Personal lo qual cosa, d'entrada, no eh exclou.
Aquesta Ordre és, sens dubte, una bona notícia., encara que alguns apariats (com els "moscosos")
necessitaran de més aclariments.

PERMISOS
LEGISLACIÓ
NAIXEMENT
FILL O FILLA

DOCUMENTACIÓ

- Llei 30/84 (Art. 30,1).
-Decret 50/1989. Art. 8. 1.1
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2
-Llei 30/84 (Art 30,1).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.3.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 1

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de família o
justificant del metge.
- Sol·licitud Direcció Centre

-Llei 30/84 (Art 30,1 d).
-Decret 50/1989. Ait 8.1.4.
- Ordre Conselleria Educació. Art 1
-Uei 30/84 (Art 30,1, b).
-Decret 50/1989. Art. 8.1.5.
- Ordre Conselleria IJÏducació. Art 1
-Llei 30/84 (Art. 30,2)
-Decret 50/1989, Art. 8.1.6.
- Ordre Conselleria líducació. Art 1
-Llei 30/84 (Art. 30,1 c i e)
-Decret 50/89, Art 8. 1.8.
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Portar justificant després.

ASSUMPTES
PARTICULARS

GUARDA
LEGAL

MORT O
MALALTIA
GREU DE
FAMILIAR
EXÀMENS

TRASLLAT
DOMICILI
DRET
INEXCUSABLE
LACTÀNCIA

(REDUCCIÓ
JORNADA)

ADOPCIÓ

DURADA
3 dies, Í 5 si esdevé íòra de la localitat de residència.

Primer grau (pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies. 6 fora de la localitat de residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o polítics):
- 3 dies. 5 fora de la localitat de residència.
El dia o dies de la celebració.

- SoLücitud Direcció Centre

- Dos dies per trasllat de domicili habitual.

- Sol·licitud Direcció Centre

Pel temps indispensable.

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar I Jibre de Família

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària.

-Llei 30/84 (Art 30)
-Decret 50/89, Art 8.1.9.
- Ordre Conselleria Educació. Art 3

- Sol.licilud Direcció General
de Personal

- Eins a 6 dies anuals

-Uei 30/84 (Art 30,1)
-Llei 33/87. Art 30.6
-Decret 50/89, Art 8.1.10.
- Ordre Conselleria Educació. Art 2
-Llei 30/84 (Art 30,3.3)
- Uei 3/89 de Maternitat

- Sol·licitud Dirccàó Territorial.

- Disminució entre 1/3 i 1/2 de la jornada laboral.

- Sol·licitud Direcció Territorial.

- Menor de 9 mesos: 8 setmanes.
- de 9 mesos a 5 anys: 6 setmanes.

OBSERVACIONS

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada,
aquest dies podran utilitzar-se seguits o altemats, segons
les necessitats, de la qual cosa s'informarà amb 24 hores
abans a la Direció del Centre.
- En centres oficials.
- Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i altres
proves d'aptitud i avaluació.
- Aportar justificant

- Qualsevol obligació de caràcter públic o personal el
incumpliment de la qual gènere alguna responsabilitat
civil, penal, administrativa, cívica.
- Per fill o filla menor de 9 mesos.
- Indistintament el pare o la mare.
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció de jornada per guarda legal.
- Tradicionalment no s'apliquen entre el professorat, però
en qualsevol cas figuren en el Decret 50 i l'Ordre de la
Conselleria dBducaàó no exclou la possibifilat de
sol·licitar-los.
- Per a cuidar a menors de 6 anys o disminuïts sense cap
acvtivitat retribuïda,
- Reducció proporcional de les retribucions, incloses
pagues extres, triennis,..
- A partir de Resolució oficial d'adopció. Cal adjuntar-la.
- Ho podrà sol·licitar el pare o la mare.

LLICÈNCIES
MATRIMONI

EMBARÀS 1
PART

ASSUMPTES
PROPIS

LEGISLACIÓ
- Llei Euncionariat 1964. Art. 71.1
-Decret 50/89, Art. 8. 1.1.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2
- Llei Funcionarial 1964. Art. 71
- Llei 30/84. Art. 30.3.
- Llei 3/89 de Maternitat. Art. 2.3

DURADA

DOCUMENTACIÓ
- Sol·licitud Direcció Territorial.

- Sol·licitud Direcció Territorial.
Abans Part; Imprès +
Certificat Mèdic
Després parí: Imprès +
Certificat Mòdic i Llibre
família
- Llei Funcionarial 1964. Art. 71, 74 - Sol·licitud Direcció Territorial.
-Decret 50/89,, Art. 8.2.
- Ordre Conselleria Educació. Art. 2

MALALTIA

- Llei Funcionaria! 1964. Art. 69
- Llei 42/94, Mesures ...
- Decret 50/89, Art. 7.

ESTUDIS

- Llei Funcionaria! 1964. Art. 72, 74 -Sol·licitud oficial
- LOGSE. Art. 56.

OBSERVACIONS

15 dies

- Distribuïts a petició de la persona interessada.
-Retribució 100%

Part únic: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després del
part.
- El pare podrà fer ús de les 4 últimes, (de les 6 en cas
de mort de la mare).

- Mínim 15 dies Í màxim 3 mesos cada dos anys.

- No retribuït.
- Subordinat a les necessitats del servei.
- Podrà autoritzar-se, excepcionalment, per períodes
inferiors.
- Fins a 12 mesos, prorrogables per altres 6, tindrà la
qualificació de Temporal, a partir d'eixa dala s'iniciarà
el tràmit per declarar-la permanent.
- Fins a 3 mesos es cobrarà el 100% de les retribucions.
Amb posterioritat sols les retribucions bàsiques. La
resta a càrrec de MUFACE.
- Retribucions bàsiques.
- Ï£s condicions específiques figuren en cada convocatòria.

- Sol Jicitud Direcció Tenritorial· - Fins a l'alia oficial mèdica.
- imprès oficial (MUFACE o SS)
- Baixa mèdica oficial a partir del
segon dia i cada 15.

Segons convocatòria (quatrimestral o anual)

