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ACORD SINDICATS
CONSELLERIA

TRANS

LA CARRERA
DOCENT
PARALITZADA

PRIVADA: LA VAGA
CONTINUA

Acabem de signar un acord amb la Conselleria. Un
acord que, a la seua vegada, ha sentat les bases per a
que es poguera signar un altre a nivell estatal, en la ma-
teixa línia, però més concret. Un èxit per als treballadors
de l'ensenyament, que han vist acomplides moltes de les
seues reivindicacions més antigues í sentides: el tracta-
ment de l'homologació independentment del Estatut del
Professorat, i la congelació —esperem que eterna— de
l'anomenada carrera docent. Tot això, amb una conques-
ta menys formal que les anteriors, però no menys certa:
la possibilitat que durant aquest curs puguen realitzar-se
les eleccions sindicals.

Els treballadors de l'ensenyament tenen motius per a
felicitar-se. No se'ls ha regalat res. Ha estat precís un
procés de mobilització permanent els darrers dos anys
per aconseguir fer realitat les nostres reivindicacions.
Procés de mobilització que ha tinguí l'últim episodi els
passats dies 27, 28 i 29 de gener, amb la vaga massiva
dels centres de batxillerat, i en menor mesura de forma-
ció professional, en moltes zones de l'Estat,

No ens han regalat res, Í que ningú tinga por de fer
una valoració positiva del procés de mobilitzacions se-
guit i dels acords alcançats per por que el professorat
quede «desmobilitzat». Dissortadament, la desastrosa si-
tuació de l'ensenyament en general, í del professorat en
particular, no invita justament a la desmobilització. A més
a més, cal afegir que és a partir de la mobilització i de la
negociació, com és possible arribar a imposar les nos-
tres reivindicacions, i que són aquestes victòries les que
fan possible (3 consolidació del moviment i el augment
de la seua capacitat de lluita. Defensar el contrari no és
únicament fer antisindicalisme, sinó que és oposar-se a
l'única via possible d'avanç i de consolidació-

De moment un cosa ha restat ben cíara: hem estat ca-
paços de paralitzar durant dos anys l'aplicació de l'addi-
ciona) quinzena i de congelar-la, a més a més, també hem
aconseguit acabar amb el xantatge de rAdministració.
que també ha estat el del seu sindicat, de «o carrera do-
cent o no hi ha un duro». Aquesta vegada, com d'altres,
s'ha demostrat que no es pot ser més papíste que el
papa, ni més Administració que l'Administració: s'aplica
ja el nou sistema retributiú, amb els augments que el MEC
s'havia compromès, i de carrera docent, res.

En altre ordre de coses, l'ensenyament privat ha vis-
cut unes jornades històriques els dies 28 i 29 de gener,
que caldrà repetir els dies 10, 11 i 12 de febrer si no
s'arriba abans a un acord amb la patronal. Han estat molts
anys de tancament i de provocació de la patronal, i el sec-
tor de l'ensenyament privat ha dit que ja n'hi ha prou
d'una forma quasi unànime. De la mateixa manera que
s'ha plantejat amb tota claredat l'altra assignatura pen-
dent: el cumpliment per part de l'Administració dels seus
compromisos d'homologació amb l'estatal. Estem segurs
que si mantenim la participació dels treballadors que s'ha
conseguit les darreres setmanes, mantenim la unitat i
continuem consolidant l'organització, tant en el que fa al
sindicat com a l'assemblea, que ambdues coses són in-
dispensables, el nostre futur no pot ser molt més millor,
i tancarem definitivament el període de desmoralització
que sTha viscut els darrers anys.



ENSENANZA PRIVADA CONCERTADA

LA HUELGA CONTINUA
La huelga que han llevado a cabo los

trabajadores de los centros privados
concertades ha conseguido el mayor
seguimiento de todas las convocadas
en los últimos anos. El porcentaje de
huelga ha sido superior al 87% el dia
28. y at 94% e! dia 29, Esto ha supues-
to que 4.200 trabajadores han secun-
dado la huelga. Estos datos son referi-
dos a Valencià y comarcas. Por lo que
respecta a Alicante, la incidència ha
sido del 90% en las comarcas y del
50% en la capital. En Castellón, tenien-
do en cuenta la existència de pocos
centros concertados, la incidència
puede calificarse de muy positiva, pues
han sido cinco los centros en los que
se ha secundado la huelga.

Asimismo, han tenido lugar concen-
traciones y manifestaciones como las
que nunca se habían producido en el
sector. El dia 28, en Valencià, mas de
2.500 trabajadores se manifestaban en
la plaza de San Agustín, marchando
hasta la sede de CECE en Valencià, Al
dia siguiente eran rnàs de 4.000 los tra-
bajadores que se manifestaban si-
guiendo el mismo recorrido, Asimismo,
en Alicantte también han tenido lugar
manifestaciones ante la sede de !a
CECE y ante los Servicios Terrítoriales
de EcJucacion,

En el conjunío del Estado la incidèn-
cia de la huelga ha sido también muy
fuerte, En Madrid ciudad, el porcenta-
je fue de! 55%, llegando en el cinturón
a superar el 90%, teniendo también lu-
gar manifestaciones frente a la sede de
la patronal CECE y ante el MEC. Otras
zonas en las que la incidència de la
huelga ha sido muy fuerte son Balea-
res, Cataluna y Zaragoza.

Las movilizaciones van a continuar
losdías 10, 11 y 12 de febrero si la pa-
tronal CECE continua con su postura
intransígente y sigue sin aceptarse la
plataforma mínima conjunta presentada
por los sindicatos UTEP (coalición de
la UCSTE y CC QO), FETE-UGT. FSIE
y ELA-STV, y que una vez mas re-
petimos:

1. Incrementes salariales para el
ano 1986 de un 8%.

2. Jubilación obligatòria a los 65
anos para todos los trabajadores con
contrato laboral, o reducción del 50%
de su jornada a los trabajadores de 62
anos que lo soliciten mediante los con-
tratos de relevo.

3. Dos meses de vacacíones en ve-
rano para el 50% de la plantilla do-
cente,

4. Reducción de las horas lectivas
equivalentes a los incrementes que, en
concepto de homologación y sobre el
incremento que tenga el funcionario de
la escuela pública, se fijen cada ano en
los presupuestos generales del Esta-
do, Dicha reducción consiste en una
hora lectiva y se iniciaria al comienzo
del curso 87/88.

5. Sobre los centros en crisis, reco-
ger en convenia los acuerdos suscri-
tos por el MEC, la CECE y los sindica-
tos FETE-UGT, UTEP, FSIE y ELASTV.

El STE del PV valora muy positiva-
mente estàs movilizaciones del sector,
y esperamos que una vez conseguida
la firma del VI convenio sigamos dis-
puestos a luchar por la tota! homoioga-
ción. tanto en condiciones de trabajo
como económicas, con los trabajado-
res de la ensenanza pública. No està
de mas recordar que està todav<a sin
firmarse el acuerdo de homologación
con el MEC. ya que lo único consegi-
do hasta el momento es un principio de
acuerdo, sin validez en tanío en cuan-
to no esté refrendado por la firma del
MEC,

Tengamos también en cuenta que
una vez firmado el VI convenio debe-
mos continuar unidos para la firma del
VII. correspondiente a 1987. En tal
sentido, os pedimos que mantengamos
la cohesión que ahora ha permitido que
se produzcan estàs movílizaciones. En
nuestro próximo ALL-I-OLI os informa-
remos de las novedades que se pro-
duzcan.

CENTROS EN CRISIS
Tal y como informàbamos en el número de enero. los cuarenta y seis tra-

bajadores de los centros en crisis del PV fueron recolocados en el sector
como profesores de apoyo. Pues bienT siete de ellos fueron rechazados por
los titulares de los centros a los que iban destinades, por lo que, tal y como
en su día fue propuesto por los sindicatos a la Conselleria y aceptado por
esta, dichos centros pierden todo derecho a tener la unidad de apoyo, tanto
ahora como en el futuro. Estos siete trabajadores van a poder ser coiocados
en otros centros que hayan soiicitado unidades de apoyo y a los que no se
les había concedido hasta el momento por tener un número de unidades in-
ferior a once, que es el que en un principio se marco. La actitud de estos em-
presarios que no han aceptado el acuerdo firmado por sus representantes es
del todo punto incomprensible por nuestra paríe, ya que de esa forma tenían
a un profesor a su disposiciòn, para cualquier tipo de sustitución que pudiera
producirse, sin que tuviesen que desembolsar ni un céntimo, ya que es la Con-
selleria quien había de córrer con todos los gastos de salarios del citado pro-
fesor de apoyo.

Hay que decir que algunos empresàries pretendían íener unidad de apo-
yo, però siendo elios quienes eligiesen a la persona que había de ocupar di-
cha plaza, Esperamos que estos trabajadores que aún no han sido recoloca-
dos lo sean pronto.



ESCOLES INFANTILS

AGAFEU-VOS,
QUE VE
CURVA

Parlar del tema d'escoles infantils
a l'Estat espanyol, i especialment al
País Valencià, s'està convertint en
quelcom més aviat avorrit. I és que,
clar, la ínoperància institucional ens
està condenant a repetir les ma-
teixes reivindicacions de sempre,
però, no per repetides han perdut
aquestes força i suggerència.

Cal deixar clar en primer lloc que
la falta de resposta de Tadministra-
ció davant les nostres demandes
està al voltant de les possibilitats
d'un sector que podria ésser cap-
davanter en l'ensenyament.

Tanmateix, també pareix que el
Hoc que les escoles infantils tenen
a la llista de prioritats del govern so-
cialista no és precisament privile-
giat i no passa de les meres prome-
ses electorals.

A la nostra petita i marginal histò-
ria (marginació que ens està co-
mençant a fer-se prou) hi ha que
afegir alguns fets:

1. La elaboració per part de la
Direcció General de Renovació Pe-
dagògica (subdirecció de progra-
mes experimentals) d'un «antepro-
jecto de marco curricular para la
educación de O a 6 arïos», Antepro-
jecte que els professionals del sec-
tor valoren molt positivament i que
de manera prou general arreplega
moltes de les nostres iniciatives.

2, La posada en marcha per part
del ministeri en el seu territori d'un
«plan experimental de educación in-
fantil» que ha incluït 72 escoles in-
fantils privades o semi-públiques i
104 centres públics d'aquest pla
experimental, ja tindrem temps de
parlar-ne.

3, La elaboració per part de la
Conselleria al País Valencià d'un
marc curricular per a les escoles in-
fantils de la pròpia conselleria que
encara no han donat a conèixer pú-
blicament (i tindran por?).

4. I, a les escoles infantils que
tenim aspiracions d'ésser escola
pública s'ens ha ignorat í s'ens con-
tinua ignorant per part de la nostra
benvolguda conselleria, ni pla expe-
rimental ni res de res. una petita
subvenció per a tancar-nos la boca
i prou.

CONTRACTATS

Després d'una important movilitza-
ció, amb una participació pràcticament
total en la vaga convocada, l'assem-
blea de contractats de l·ICE ha decidit
tornar a les classes. Aquesta decisió
no és, en absolut, incondicional: shha
avançat en alguns aspectes fonamen-
tals, però encara s'han de resoldre
qüestions com són la de les retribu-
cions d'enguany i la normalització defi-
nitiva de la situació laboral.

La reunió que vàrem mantindré el
STE-PV i la resta de sindicats, conjun-
tament amb una representació de l'as-
semblea, amb el rectorat, cal valorar-la
molt positivament. Tant per l'aclari-
ment d'algunes qüestions dels contrac-
tes que es presentaven per a la signa-
tura, com, principalment, per la volun-
tat manifestada pels representants de
la Universitat d'avançar en la resolució
dels problemes, sempre partint de les
limitacions evidents de la Universitat,
per estar els cursos finançats per la
Generalitat. És possible que, d'haver
tingut abans aquesta reunió, s'hague-
ren pogut clarificar abans algunes
qüestions.

Les propostes que el STE-PV va de-
fensar en la reunió amb el rectorat i que
va presentar a l'assemblea són bàsica-
ment les següents:

— Per aquest curs cal plantejar una
ampliació de la partida que la Genera-

litat dóna a la Universitat en concepte
de subvenció. Aquesta reivindicació,
que cal plantejar-la a la Conselleria d'E-
ducació, és una reivindicació justa i
possible: de fet, la partida s'ha ampliat
per a fer front a les despeses de se-
guretat social. Si conseguim aquesta
reivindicació, a més de conseguir un
augment salarial, també conseguiríem
possiblement que amb els sis mesos
de treball es tinga dret a l'atur.

— De cara al curs vinent, i abans de
la renovació del conveni entre Univer-
sitat i Generalitat, cal negociar amb el
nostre «contractant» —la Universitat—
un acord laboral, que seria bàsicament
de regulació de jornada, concretament
de fixar un número determinat d'hores
complementàries per cada quatre ho-
res lectïves- La Universitat està d'a-
cord en discutir aquest tema. De sig-
nar-se aquest acord, tenint en compte
que es manté el conveni marc de per-
sonal laboral, quedaria clarament fixat
que un curset de cent hores suposa
una determinada quantitat de diners, i
ja no seria la Conselleria qui fixaria ar-
bitràriament el preu del curs.

Per últim, recordarvos que per a
consultes concretes sobre els contrac-
tes, dret d'atur, subsidi, etcètera, ens
podeu trucart al sindicat.

NOTA: El dia 6 de març es farà una
nova assemblea del col·lectiu.

ÀREA

AL CICL
NCI
MIG

La polèmica sobre l'àrea d'experièn-
cies al tercer curs d'EGB està servida.
La paralització d'aquest ensenyament
en un centre de Castelló que no obeeix
a cap sentència, sinó a una mesura
cautelar, ha embolicat més l'assumpte.

Els jutgés, ja es sap, no estan obli-
gats a entendre de pedagogia. Nosal-
tres, no podem entendre des de la nos-
tra condició d'ensenyants, que s'abor-
de el tema de l'àrea d'experiències
simplificant-lo a que s'obliga als xiquets
a fer l'ensenyament «en valencià»,
quan en realitat existeix una gran flexi-
bilitat a l'hora d'aplicar-lo, i sempre des

de la vessant que es tracta d'una qües-
tió de tipus metodològic, per tal de fer
realitat que els xiqueís, en acabar
l'EGB, dominen en igualtat de condi-
cions el valencià i el castellà. En aquest
sentit, els plantejaments dels que han
interposat el recurs per a res afecta ni
pot afectar l'ensenyament de l'àrea
d'experiències ni la legislació que la re-
gula i que reproduïm en aquest núme-
ro. La sentència, en el seu moment,
ens donarà la raó. Per suposat, la me-
sura contra el centre de Castelló, cal
puntualitzar que tans sols afecta un
centre en concret r que no es extrapo-
lable a cap altre.



TAULA SINDICAL

FI AMB COMPROMISOS
No sé si recordareu la darrera crònica de la Taula Sindical del 19 de

desembre, apareguda al darrer número d'aquesta revista. Era allò del
Betlem, els tramusos, els cacahuets, els propòsits d'esmena i l'aprovació

de l'acta fantàstica...
El darrer dia 29 vam tenir una altra taula sindical. Qualsevol paregut amb
anteriors reunions amb la Conselleria és pura casualitat. Hem valorat que
és millor reproduir l'acord que fer una crònica. Dissortadament, aquest

ALL-I-OLI sols té vuit pàgines i no cap la crònica si volem incloure l'acord
que allí es signà. Sols unes quantes coses: Primera: que entre el

preacord signat el dijous 29 i el definitiu signat el dilluns 2, n'hi ha un
canvi fonamental, que és l'eliminació del punt que feia referència a la
baremació dels professors contractats, punt que el STEPV va valorar

molt negativament i que, com vam comunicar a la Conselleria,
qüestionava la nostra signatura definitiva. I segon: que en la reunió del

dijous es va trobar el STEPV defesant a soles un acord prèviament signat
per tots els sindicats, situació que va condicionar definitivament les

possibilitats de traure un acord millor en aquest tema dels contractats.
A més a més, cal afegir dues altres coses: per una banda, que per
primera vegada hem aconseguit que la Conselleria signarà un acord

global amb els sindicats; i per altra, que cal considerar un èxit
importantíssim la desvinculació entre homologació salarial i estatut del

professorat, i concretament, la congelació, que esperem definitiva, de la
carrera docent.

t

Entrar en més detalls —que els hi ha, i en quantitat— pensem que en
aquest moment pot desvirtuar una anàlisi seriosa del document, que al

cap i a la fi és el que interessa.

ACORD
Reunida la Mesa Sindical el dia 29

de gener de 1987, els sindicats i l'Ad-
ministració, després d'haver estudiat
les diferents alternatives, arriben a l'a-
cord d'elaborar el present document,
que accepten conjuntament:

Com objectius generals es fixen;
Sobre personal:
Objectiu general:
Contribució a la millora general de

l'escola mitjançant:
a) L'aprofitament de l'especialitat

del professorat.
b) L'augment de la continuïtat del

professorat en la seua destinació, re-
duint-ne la mobilitat.

c) L'adjudicació de llocs de treball
amb criteris equilibrats entre les aspi-
racions del professor i les necessitats
de l'Administració Pública i l'Escola.

Sobre l'adjudicació de destins a pro-
pietaris provisionals, el desenrotlla-
ment del procés i els seus principis bà-
sics es fixarien en els termes se-
güents:

PROPIETARIS PROVISIONALS

Primer

1. Els mestres que obtindran desti-
nació amb caràcter de propietat provi-
sional hi romandran un mínim de dos
anys. llevat que obtinguen plaça en
propietat definitiva o aquesta siga co-

berta per un altre mestre que l'obtinga
en propietat,

2. Finalitzat, si de cas, el període
esmentat de dos anys, el propietari
provisional optarà entre continuar en el
seu destí o participar en un nou con-
curs de trasllats de propietaris pro-
visionals,

3, Per tal de cobrir les necessitats
d'aigunes especialitats, la Conselleria
de Cultura. Educació i Ciència podrà
disposar excepcionalment dels propie-
taris provisionals no desplaçats, fent-
ho constar prèviament en la relació de
professorat.

Segon
1. Després de la resolució definitiva

del Concurs General de Trasllats, tots
els qui es troben com a propietaris pro-
visionals hauran de sol·licitar plaça d'a-
cord amb el procediment que establirà
l'Administració.

2. Una vegada celebrat enguany el
Concurset a les localitats que corres-
ponguen, els Serveis Territorials pu-
blicaran:

a) La relació de mestres provisio-
nals, que estaran obligats a concursar
tots en aquest curs.

Així mateix, s'especificarà, de cada
professor, l'especialitat o especialitats
reconegudes legalment i per les quals
té dret a concursar.

b) La relació de les places a cobrir,
especificant-hi la localitat, l'Ajunta-
ment, el col·legi i l'especialitat, quan

escaiga. i el motiu de la vacant, en la
mesura del possible.

c) Qualsevol plaça que siga coberta
per un propietari provisional i que no
haja estat oferida en la llista inicial hau-
rà de traure's, obligatòriament, a con-
curs públic de provisionals a l'any se-
güent, i el personal que l'ocupa serà
desplaçat amb caràcter forçós.

Tercer

1. La petició de destinació es farà
en l'imprès corresponent, í l'adjudica-
ció es realitzarà per ordre de dret, d'a-
cord amb el número de registre perso-
na!, del més baix al més alt. Serà obli-
gatòria la petició d'especialitat per a
aquells que així es determine. i això su-
posa fer-se responsable de la destina-
ció elegida a tots els efectes.

2, Els mestres que compten amb
més dTuna especialitat degudament va-
lidada per l'Administració podran fer ús
de la que estimen més convenient en
el moment d'elegir i. fins Í tot, fer-ne
ús de diverses, llevat de les places
que, per a un millor funcionament i qua-
litat, seran d'opció obligatòria per als
mestres especialistes en aquestes
àrees, nivells i modalitats, i que així se-
ran determinades prèviament per la Di-
recció General d'Educació General Bà-
sica i Ensenyaments Especials.

Quart

L'exercici de la destinació elegida o
adjudicada serà a partir de n de se-



tembre de 1987 a tots els efectes, í
haurà d'estar atesa personalment des
d'aquesta data,

Cinquè
L'elecció en l'imprès preparat a l'e-

fecte, es realitzarà dins dels set dies
següents a partir de la publicació de la
resolució de convocatòria i haurà de
lliurar-se ais Serveis Territorials corres-
ponents, d'acord amb el que s'esta-
bleix per procediment administratiu.

Aquest imprès facilitarà les instruc-
cions necessàries per a emplenar-lo, í
en síntesi contindrà les dades perso-
nals del professor i dos espais per a
sol·licitar. El primer fa referència a pla-
ces determinades Í s'hi podran dema-
nar ordenadament fins un màxim de
105. El segon espai és per a grups de
places que fan referència a especiali-
tats per províncies i s'hi podran dema-
nar ordenadament fins un màxim de 15
grups.

El procediment més concret a què
fan referència el punt 2n.1, el punt
2n.2-b ei 3r.1, seran estudiats poste-
riorment per Sindicats i l'Administració,
conjuntament,

PROFESSORS INTERINS

Sobre la contractació d'interins
s'arriba a la següent proposta d'acords
bàsics:

L'ordre de col·locació d'interins per
al curs 1987-88 serà ql següent:

Col·lectiu 1r. Interins que treballaren
el curs 86-87 í que superen les Oposi-
cions de 1987.

Col·lectiu 2n. Els professors que
aproven les oposicions i que no havien
treballat el curs 86-87.

Si hi hagués necessitat de contrac-
tació de més professorat del que apro-
varà l'oposició, els Sindicats i la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència
es comprometen a arribar a un acord
en el marc de la legalitat vigent,

Descomptes per vaga

S'acorda estudiar els períodes de
vaga a què fan referència els Sindicats
realitzades abans de la publicació de la
Llei 30/84 i aplicar ta sentència del 2
de desembre de 1983.

Assegurança de responsabilitat civil

S'informa per part de l'Administració
que en el pressupost per a 1987 hi ha
una partida econòmica per a assumir el
pagament de la corresponent pòlissa.

S'acorda que l'Administració farà el
plec de condicions i el trametrà a les
centrals sindicals signants perquè en
plantegen (es observacions que cre-
guen oportunes. Fet això, es contrac-
tarà aquesta pòlissa amb el marge de
previsions més ample possible.

ESTATUT DEL PROFESSORAT

Ambdues parts convenen .ajustar-
se a un nou esquema de i.cuall que su-
pose abordar de forma immediata l'a-
vançada del pagament al professorat
corresponent. El nivell 17 als profes-
sors d'EGB. el 21 als professors agre-
gats d'EE MM i el 25 als catedràtics
d'EE MM, amb efectes retroactius
d'1-9-1986, i assumint les millores re-
tribuïdores i de promoció que pugan in-

troduir-se en l'àmbit de l'Estat, regla-
mentàriament o derivades d'acords.

Així mateix, l'Administració efectua-
rà el pagament del complement de des-
tí a càrrecs unipersonals: Cap d'Estu-
dis i Secretaris en centres docents pú-
blics d'Educació Bàsica, en compli-
ment del que preceptuen les normes
que regulen els òrgans unipersonals en
els centres docents públics.

Els esmentats càrrecs percebran
aquest complement des de la data de
possessió en el Centre,

L'Administració preveu el pagament
d'aquestes percepcions en la nòmina
que aquest professorat percebrà al
mes de maig,

Tot el que fa referència a l'Estatut
del Professorat serà abordat de forma
immediata més endavant en la dinàmi-
ca oberta de treball entre la Conselle-
ria i els Sindicats sotasignants, tret de
la carrera docent, que es negociarà a
un ritme més lent.

PAGAMENT DE TRIENNIS

Per part de la Conselleria s'anuncia
el pagament de l'actualització de trien-
nis de 2,9 al 3,6.

Aquesta mesura inclou els actius i
els jubilats amb posterioritat a P1-1-85.

Per a aquest pagament es donarà
prioritat als jubilats, i els actius perce-
bran les quantitats percentuades en 3
anys,

DESPESES DE FUNCIONAMENT I
CONTROL PREVI

r

S'informa als representants sindicals
de l'augment de les despeses de fun-
cionament d'EE MM en un 33,26% i
dels d'EGB en un percentatge equiva-
lent. Desapareix en ambdós casos el
control previ de la despesa i són els
Consells Escolars de cada centre els
que exerciran d'ara endavant la facul-
tat d'aprovació del compte anual.

ATRASOS D'INTERINS
En aquests moments, tot el professorat interí al que se li devien atrasos, teò-

ricament deu haver cobrat. Si algú ha tingut algun problema en el pagament, li
suggerim que es pose en contacte amb el STE del PV, en qualsevol de les seues
seus per tal de fer les reclamacions que pertoquen.

Us recordem que el professorat afectat pels esmentats atrasos són aquells
que treballaven a partir de febrer del 85 i que els atrasos des He febrer a setem-
bre són diferents en quantia als del període posterior a setembre del 85- En
aquests moments, tots els interins deuen cobrar el 100% de les retribucions bà-
siques í el 100% de les complementàries, tal i com va recurrir al seu moment el
STE del PV.

MOBILITZACIÓ D'INTERINS
Des de fa dos mesos, estan realízant-se assemblees del col·lectiu d'interins.

Hi ha un bon motiu per a que aquest professorat estiga preocupat: la intenció de
l'Administració de no considerar la seua estabilitat per als curs proper.

Quan la Conselleria va entregar als sindicats el passat dia 19 de gener la
seua proposta de que cada any treballarien únicament els professors amb algun
exercici d'oposicions aprovat i donant una «puntuació complementària per a
aquells que han treballat el present curs», les mobilitzacions no es feren esperar
El dia 27 es realitzava una tancada d'interins als Serveis Territorials d'Alacant; el
28. concentració en els de Castelló, i el 29, coincidint amb la celebració de la
Taula Sindical, una concentració del col·lectiu de les tres províncies en la ma-
teixa Conselleria d'Educació. Concentració aquesta darrera que va tenir moments
de gran tensió.

Prèviament a la Taula Sindical del dia 29, tots els sindicats representats en
aquesta havien signat un document unitari defensant l'estabilitat del professorat
que estava treballant enguany- Aquest document deia textualment:

«1. Continuïtat de tot el professorat que ha estat treballant enguany.
2. Si el curs proper es planteja la contractació de més professors, es rea-

litzarà mitjançant una segona llista, que sofs entrarà en vigor en el moment que
s'haja exhaurit la primera. (Gent que està treballant enguany.)

3. Que l'Administració podr a decidir si cal baremar de nou el professorat
que està treballant, Els sindicats acceptaríem que la llista puguera quedar igual
que enguany, amb la mateixa puntuació.

4. El barem per a contractar a gent nova i ( en el seu cas per a rebaremar
els que estan treballant, serà el mateix que l'any passat, el·laborat a Alacant.

5. El professorat podrà optar per treballar en tot el país: una, o dues pro-
víncies, sempre seguint la puntuació adjudicada.

Vaiència, 26 de gener de 1987.
ANPE, FETET STEPV, CC QO

Incomprensiblement, a l'hora de la veritat, en l'esmentada taula, el STE del
PV es va quedar soles defensant el document. La retirada del barem que va eixir
en aquesta reunió va ser una exigència irrenunciable per al STE del PV per a ra-
tificar l'acord del 2 de febrer que reproduim en aquest número.

Exigència que afortunadament va ser acceptada.
En aquest moment el tema va a encetar-se de nou. El punt de partida, però,

és més positiu en la mesura que els sindicats han acostat mes (?) els seus plan-
tejaments, De la perseverància en aquests i del realisme en les propostes de-
pendrà el grau d'estabilitat dels interins. I per suposat, del trellat de l'Ad-
ministraci,



MESA SINDICAL DE 30 DE ENERO

NTROS CONCERTADOS
Después de varías peíiciones por

parte de) STE del PV. por fin el pasado
dia 30 tuvo lugar la tan esperada reu-
nión con los representaries de la Con-
selleria. Sin duda, las últirnas movrliza-
ciones del sector y la seguridad, por su
parte. de que si no hacían írente al
compromiso tantas veces anunciado
del pago direcío iban a enconírarse
con no pocos problemas han debido
pesar para que se haya producïdo la ci-
tada reunión.

El orden del dia se referia en primer
lugar a aquellas cantidades, reflejadas
en nòmina, como son la jefaíura de es-
tudiós o de departamento y cualesquie-
ra otras que aparecen en el convenio.
La Conselleria se comprometé a pagar
a todos aquelles que venían cobrando
estos conceptes y que lo puedan jus-
tificar con las nóminas del pasado arïo.
También aquellos que venían cobran-
do. en nòmina, otras cantidades que no
aparecen en el convenio —tutorías.
pluses de transporte, etc.— seguiran
cobràndolas, siempre que se aporten
las nóminas que prueben que se cobra-
ba con anterioridad a diciembre de
1986. Todas las cantidades anteriores
seran absorbidas por los incrementos
adicionales que se deriven del conve-
nio de 1988 y sucesivos.

Todos los complementos citados an-
teriormente no se han cobrado en la
nòmina del mes de enero, però en la
de febrero lo seran con retroactividad
de 1 de enero, prèvia justificación por
parte del colegio ante la Conselleria.
Por tanto, aquellos que cumplàis los re-
quisitos citados debéis indicar a la en-
tidad titular que efectúe la correspon-
diente reclamación a la Conselleria,
aportando la justificación citada.

Respecto a la nòmina de enero, que
era el segundo punto del orden del día.
se nos indico, y así parece que ha
ocurrido. que el día 31 estarían las
transferencias en las cuentas de los
trabajadores, salvo aquellos que cobra-
sen por sucursales bancarias de pue-
blos y aquellos que cobren por entida-
des distintas a la Caja. Se nos aseguró
que en sucesivas nóminas. con inde-
pendència del banco o sucursal esco-
gidos, se cobraria el ultimo día hàbil del
mes, Hay, no obstante, un porcentaje
próximo af 25% que. por errores en da-
tos bancàries o no envio de nóminas
por parte del empresària, no cobrarà
en los plazos previstos.

El tercer punto hacía referència a la
homologación de horarios iecíivos. Por
parte del STE-PV se exigió a las direc-
ciones generales de bàsica y de me-
dias que en las instrucciones y calen-
dario escolar que se envia a los cen-
tros se haga constar la obligación. se-
gún la legislacíón vigente, de que los
alumnos permanezcan en el centro 25
horas, al igual que ocurre en los cen-
íros püblicos.

En el turno de ruegos y preguntas se
nos dijo que, por lo que hacía referèn-
cia a las filiales, no se han revisado las

nóminas enviadas por los centros. in-
gresando las cantidades que figuraban,
por lo que se han dado casos de co-
bros de cantidades a las que no se tie-
ne derecho, y que en la nòmina del mes
de febrero se corregiran con retroacti-
vidad de 1 de enero. Se quedo en ce-
lebrar en breve plazo la tan esperada
mesa sindical de fíliales. Ante la pro-
puesta del STE del PV de que aquellos
que venian cobrando la paga de bene-
ficiós prorrateada lo puedan seguir ha-
ciendo. se nos contesto que por moíi-
vos técnicos esto no seria posible. Di-
jimos que éste es un derecho que apa-
rece en el convenio y que debía man-
tenerse. Al final conseguimos que la
paga de beneficiós, a falta de estudiós
técnicos, pueda ser ingresada integra
dentro del primer semestre, en fecha
todavía por decidir.

Respecto a la huelga, la Conselleria
no reclamarà a ningún centro la rectifi-
cación de nóminas con los descuentos,

siendo optativo por parte de estos
efectuarlos.

Respecto al tema especifico de filia-
les, se quedo en hacer una mesa solo
para ese tema en los'próximos días.

Af final de la reuníón se firmo un
preacuerdo sobre los complementos
salariales, que en nuestro próximo nú-
mero, una vez esté desarrollado, pu-
bíicaremos.

El STE del PV valora positivamente
la celebración de esta mesa sindical,
que al igual que ocurre con !a de E. Pú-
blica se va a institucionalizar, però la-
mentamos, y así lo hicimos constar,
que hayan transcurrido mas de dos me-
ses y medio desde nuestra primera pe-
tición, y mas de un mes desde la que
hicimos conjuntamente con FETE y
CC OO. También hemos conseguido
que a partir de ahora se nos haga lle-
gar todo tipo de información sobre los
ceníros concertados, cosa que hasía
ahora no ocurría.

RETRIBUCIONES BASICAS DEL ANO
DE PRACTICAS

VOLVEMOS
RECURRIR

Todos los profesores de EE MM que hayan ejercido como profesores en
pràcticas algun período comprendido entre ef 1-1-79 y el 1-1-85 pueden re-
clamar la diferencia de retribuciones devengadas durante dicho período.

Hasta abril de 1986 las Audiencias Territoriales falfaban en sentidos di-
vergentes, però en sentencias del 22 y 23 de abril de 1986 se ha zanjado
definitivamente el debaté «defiendo la doctrina jurídica correcta» aplicable.
Por lo que en esíos últtmos meses ias Audiencias Territoriales estan fallando
en el sentido de reconocer el derecho a !a homologación de las retribuciones
bàsícas a los profesores en pràcticas, solo a partir de 1 de enero de 1979.

Tramites a seguir según las distintas situaciones:
a) Denuncia de mora: Deberàn presentaria todos aquellos profesores que

reclamaren a la Administración en el arïo 1982 y siguientes, no habiendo re-
cibïdo respuesta de la misma,

Transcurridos tres meses, si continua el silencio administrativa, hay que
hacer Recurso de Reposición, previo al Contenciosa Administrativa.

b) Aquellos profesores de EE MM que se crean en el derecho a percibir
esas diferencias en sus retribuciones bàsicas y no hayan hecho ninguna ges-
tión ante la Administración pueden presentar la reclamación.

Si transcurridos tres meses la Administración no contesta, hay que de-
nunciar la mora y seguir el procedimienío del apartado a).

òPOR QUE OTRO CONTENCIOSO?

Son muchos los profesores que se hacen esta pregunta.
Conocïendo los Mínisíerios de Educación y de Hacienda fos numerosos

faflos favorables a los profesores recurrentes a las Audiencias Territoriales y
las sentencias del Tribunal Supremo, igualmente favorables, ^por què hacer
ir a todos los profesores afectados a un Contencioso Administrativa?

Seria mas lógico una negocíación sindical para que, una vez reconocida
!a deuda. se estudiase la forma de pago, como se ha comprometido a hacer
con las diferencias del 2.9 al 3,6 de los trienios en el Cuerpo de EGB, tras
un largo período de negociaciones y presiones.

Esta postura de la Administración lleva al profesorado a sentirse continua-
mente discriminado y humiüado, pues ve como ni con sentencias del Supre-
mo que definen «doctrina jurídica correcta» puede conseguir mediante el dia-
logo lo que cree en jusíicia que le pertenece.

Parece que la Administración tiene una obsesíón: que pasen uno a uno
todos los profesores por «ventanilía», con infinita paciència, pues la respues-
ta tardarà en llegar.



BASE LEGISLATiyA SOBRE
L'ÀREA D'EXPERIÈNCIES DE

TERCER CURS
Llei 4/83, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del
Valencià

Article 19

1. Hom procurarà, en la mesura de les possibilitats or-
ganitzatives dels centres, que iots els escolars reben els
primers ensenyaments en llur llengua habitual, valencià o
castellà.

2. Això no obstant, i sense perjudici de les excepcions
regulades a l'article vint-i-quatre, al tinal dels cicles en què
es declara obligatòria la incorporació del valencià a l'ense-
nyament, i qualsevol que haja estat la llengua habitual en
iniciar els estudis, els alumnes han d'estar capacitats per
a utilitzar, oralment i per escrit, ei valencià en igualtat amb
el castellà.

Decret 79/84, de 30 de juliol

Article 9*

1. Hom tendirà, en la mesura de fes possibilitats or-
ganitzatives dels centres, a que tots els escolars reben els
primers ensenyaments en la llengua que els siga habitual
en el moment d'iníciar-los.

La planificació global de l'ensenyament podrà tenir en
compte el context sociolingüístic de la localitat o del
centre.

2 La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de-
terminarà en quines localitats i centres s'haurà d'iniciar
l'escolarització en valencià, tenint en compte les caracte-
rístiques socioculturals i lingüístiques dhaquestes i les pos-
sibilitats organitzatives dels centres, í disposarà també les
mesures administratives adients per a garantir l'aplicació i
efectivitat del Pla Educatiu del Centre.

3. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència afa-
vorirà els plans d'escolarització en valencià que es promo-
guen a través dels distints estaments de la comunitat edu-
cativa i adoptarà les mesures administratives oportunes
per a fer-los possible.

4. Els Plans Educatius dels Centres contemplaran i
definiran les característiques dels seus projectes educa-
tius, especialment en allò que faça referència a les àrees
i matèries que seran impartides en valencià i a la pedago-
gia i el material didàctic adient per a assolir els objectius
generals de ta formació dels alumnes i el domini d'aquests
de les dues llengües oficials en condicions d'igualtat.

5. Els centres programaran activitats tendents a mi-
llorar progressivament el coneixement per part dels alum-
nes de la llengua que no els haja estat habitual en co-
mençar els seus estudis.

6. La Conselleria de Cultura. Educació í Ctència, d'a-
cord amb la legislació vigent en la matèria, establirà la nor-
mativa que regule la creació i dotació de places, els con-
cursos generals de trasllat entre el personal docent, l'ad-
judicació de places en propietat provisional o per contrac-
tacions, i els concursos interns de caràcter local per tal
de garantir que s'hi íacen efectives les determinacions es-
tablertes en el número 2 i els plans esmentats en el nú-
mero 4 d'aquest article.

Article 10
En els centres situats en els territoris de predomini lin-

güístic valencià, segons el Títol Cinquè de la Llei 4/1983,
i per tal d'afavorir un ensenyament adient al medi socio-
cultural, es farà una extensió progressiva del valencià com
a llengua d'ensenyament a partir del Cicle Mitjà, per tal

d'assolir un coneixement ponderat i compensatori del va-
lencià i dei castellà en el Cicle Superior i en els nivells d'en-
senyament mitjà.

Ordre d'1 de setembre 1984

Article 12

1, Sense menyscapte del pla que el centre podrà ela-
borar, en funció de les possibilitats organitzatives i en aten-
ció al dret de l'alumnat de rebre l'ensenyament en la llen-
gua habituat, hom considerarà preceptiu, als centres dels
territoris de predomini valencià relacionats en el títol cin-
què de la Llei 4/1983. l'establiment dels àmbits d'ús dei
valencià a l'ensenyament, a les àrees i nivells i amb la gra-
dualitat que es determina tot seguit:

a) Els alumnes que comencen l'EGB a partir del curs
1984-85 en arribar al Cicle Mitjà rebran en valencià l'àrea
de Ciències Socials o la de Ciències Naturals. Al Cicle Su-
perior rebran en valencià ambdues àrees.

b) A més de l'àrea escollida al Cicle Mitjà, d'acord
amb el que disposa l'apartat anterior, el Conselt de Centre
podrà establir altres àrees.

c} Als centres onp abans de la publicació del Decret
79/1984, els alumnes han rebut l'ensenyament en valen-
cià en una o més àrees, continuaran emprant el valencià
com a llengua d'ensenyament en aquestes àrees fins a l'a-
cabament de l'ensenyament bàsic.

ORDRE de 20 de maig de 1986. de ta Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aprova et Progra-
ma de l'Àrea d'Experiències per al Cicle Mitjà de la EGB.

Article 1r
h

S'aprova el Programa de l'Àrea d'Experiències per al
Cicle Mitjà de l'EGB, en l'àmbit de ta Comunitat Valencia-
na. Aquest programa, que apareix a l'Annex I d'aquesta Or-
dre, serà d'aplicació generalitzada per al primer nivell del
cicle, el proper curs 1986-87.

Article 2n
Successivament en els cursos 1987-88 i 1988-89

^

s'ampliarà el Programa de l'Àrea d'Experiències als nivells
quart i cinquè del Cicle Mitjà,

Article 3r

La distribució temporal de l'activitat escolar serà la que
s'estabii per Ordre d'aquesta Conselleria d'1 de setembre
de 1984(«DQGV»núm. 191, de 25 de setembre de 1984)
acumulant-se les 2 hores setmanals de Ciències Naturais
i les 3 de Ciències Socials en les 5 hores que shhauran de
dedicar a l'Àrea d'Experiències.

Ordre de 6 de juny. «DOGV» n.° 393 (1986)

Article quart

L'aplicació del que s'estableix a l'apartat 1.a) de l'ar-
ticle 12 de l'Ordre d'aquesta Conselleria d11 de setembre
de 1984, s'adequarà a les característiques sociQlingüístl·
ques de l'alumnat i el seu nivell d'aprenentatge del valen-
cià, segons les possibilitats organitzatives dei centre í l'es-
pecialització i reciclatge del professorat. La Direcció Ge-
neral d'Educació Bàsica i Ensenyaments Especials, vistos
els informes dels Serveis Territorials corresponents, auto-
ritzarà el pla d'implantació que s'adeqüe al que abans
s'indica.
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