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FUNCIÓ PUBLICA

TORNAR A COMENÇAR
Al número anterior de la revista,

férem una dura acusació als sindi-
cats CC OO i CSIF pel seu compor-
tament a la Mesa General de Fun-
ció Pública, i concretament pel
acord que votaren i que suposava
portar a la Mesa Sectorial de la Con-
selleria d'Educació la negociació de
l'increment del 2'6, dei que havíem
quedat exclosos els docents, mal-
grat que va a ser disfrutat per tota
la resta de funcionaris de fa Gene-
ralitat Valenciana. La valoració que
el STEPV va realitzar de l'esmenta-
da actuació és que es tractava de
deixar córrer el temps i passar la pi-
lota a un lloc on no havia cap pos-
sibilitat de negociar amb un mínim
de perspectives d'èxit.

La realitat ens ha confirmat els
nostres temors. Tant és així que

fins els mateixos sindicats que vo-
taren dur a la Conselleria d'Educa-
ció fes nostres reivindicacions retri-
butives. ara, han signat un altre
acord —aquesta vegada unitari—
en el que es demana la seua nego-
ciació a la Mesa General, que és el
lloc del que mai no hauria d'haver
eixit.

El document que acabem d'es-
mentar es va realitzar en la Mesa
Sindical d'Educació del dia 22 de
desembre. Es tracta d'un acord im-
portant, del que cal destacar:

— El caràcter unitari de l'escrit,
que fou signat per tots els sin-
dicats.

— La concreció del que ente-
nem per «no discriminació per als
docents» en la línia defensada tradi-
cionalment pel STEPV, o el que és

el mateix, la total independència
dels increments salarials del 89 res-
pecte als acords sectorials exis-
tents. En aquest sentit, cal recordar
posicionaments inicials com el de
CC OO, que demanaven ta denún-
cia dels acords de maig per tal que
se'ns aplicaren ets de Funció Pú-
blica.

— La concreció del marc de ne-
gociació, establint per a la Mesa
General la funció de determinar la
quantificació de la massa salarial i
per a la d'Educació la seua dis-
tribució.

Malgrat tot l'esmentat, un mes
després de demanar a la Conselle-
ria d'Administracions Públiques la
convocatòria urgent d'una reunió
per tal d'abordar el tema que estem
tractant, encara no ha estat convo-

MESA SINDICAL
El passat dia 20-1-89 va tindré

floc una Mesa Sindical d'Ensenya-
ment- En aquesta es va tractar l'o-
bertura d'una nova bossa de treball
a EGB. la provisió de llocs de tre-
ball a EPA. SPES i CAES, així com
d'altres punts.

L'Administració va tindré un com-
portament totalment inacceptable i
aníisindical, sols va escoltar les pro-
postes dels sindicats, sense arribar
a cap compromís ni tindré cap vo-
luntat de negociar res. Així va pas-
sar en la bossa d'interins (la infor-
mació la teniu en el article que fa re-
ferència als interins). Sobre els pro-
jectes d'EPA. SPES i CAES va pas-
sar el mateix: els sindicats vam po-
sar damunt de la taula una sèrie
d'interrogants que no es varen con-
testar. En el tema dels SPES la de-
manda del STEPV va ser que a la
gent que en aquest moment hi tre-
balla se l'ha de pagar amb les retri-
bucions del grup A, doncs se'ls va
exigir la titulació superior per acce-
dir. Sembla ser que hi hauran dos ti-
pus de SPES, uns dirigits a EGB i
d'altres a EE MM. Sobre els primers
tenim la informació, almenys; sobre
els segons no sabem ni tan sols
com van a ser proveïts.

Respecte als CAES, el sindicat va
exigir a l'Administració la relació
dels centres catalogats com CAES
i el motiu. Al mateix temps, plante-
jarem els nostres dubtes sobre la
conveniència de que tals centres si-
guen proveïts amb destí definitiu en

condicions idèntiques a les del con-
curs general. El que està clar és
que caldria veure quines són tes cir-
cumstàncies que han portat a un
centre a ser catalogat com a CAES.

Respecte a EPA, va haver una
coincidència entre els sindicats so-
bre la forma de provisió de les pia-
ces que haurien de ser en propie-
tat definitiva, accedint mitjançant un
barem el més paregut possible al
del concurs generat.

El que és més greu és la falta de
preparació dels responsables edu-
catius, que bé estaven a la taula en
una actitud totalment provocadora
de cara als representants dels tre-
balladors o no paraven d'entrar i
eixir de la sala. donant-se el cas cu-
riós que mentre es discutien els
projectes singulars o es feien pre-
guntes al voltant de l'ensenyament
del valencià o de la conservació
dels centres els Directors Generals
d'aquestes àrees no hi eren.

Cal dir que tots els sindicats ha-
víem presentat uns criteris de fun-
cionament de l'òrgan de represen-
tació dels treballadors de l'ense-
nyament (que reproduïm en aquest
número). Malgrat això no va haver
cap resposta.

Des del Sindicat de Treballadors
de l'Ensenyament del País Valencià,
com a sindicat majoritari, pensem
que aquesta situació no pot conti-
nuar així és per això que de conti-
nuar amb aquesta postura el
STEPV-UCSTE es plantejarà ta

seua presència en aquestes mes^s.

CRITERIS PER AL CORRECTE
FUNCIONAMENT DE LA TAULA
SINDICAL

— Abans de cada Mesa Sindical
hi haurà una reunió prèvia per tal de
fixar l'ordre del dia. Aquesta reunió
es convocarà en un màxim de tres
dies des del moment en què haja
estat sol·licitada.

— La Taula Sindical es convoca-
rà en els quinze dies següents a la
realització de ta reunió prèvia es-
mentada.

— En cas d'urgència es podran
negociar terminis més curts.

— La Mesa Sindical es convoca-
rà preceptivament sempre que ho
demane l'Administració o la totalitat
dels sindicats amb presència en la
Mesa.

— En í'ordre det dia es concre-
taran els punts informatius i aquells
que siguen susceptibles d'acord.
Per als temes informatius el meca-
nisme de convocatòria serà dife-
rent, sent suficient una antelació de
72 hores i sense reunió prèvia.

— L'acta de les reunions arriba-
rà als sindicats com a màxim una
setmana després de realitzada la
Mesa.

— Els acords subscrits entre
l'Administració i un 60% de la re-
presentació sindical tindran caràc-
ter vinculant i seran signats per les
parts i, si s'escau, publicats al
DOGV.

cada. Aquest fet obri noves sospi-
tes fins i tot dintre de l'espectre sin-
dical, ja que sembla que ets únics in-
teressats en que es convoque som
nosaltres.

Per cert, que l'afirmació segons
la qual la Mesa General «sí que ga-
rantiza» les nostres reivindicacions
i que apareix al document consen-
sual entre tots els sindicats va ser
un detall per tal de llavar la cara a
CC OO i CSIF. els quals irresponsa-
blemení passaren sense cap tipus
de garantia ni quantificació la nego-
ciació de Funció Pública a Conse-
lleria. Ho diem perquè alguns no en-
tenen per què no es va signar en la
Mesa General un acord si tantes ga-
ranties hi havien.

Nosaltres tampoc.

Los sindicatos presentes en
la Mesa Sectorial interpretan
que la no discriminación para los
doceníes respecto al resto de
funcionaries de la Generalitat
Valenciana supone

1 La clàusula de revisión sa-
larial.

2. Un 2'6 de la masa salarial
al margen e independientemen-
te de los acuerdos sectoriales
existentes.

Al no garantizarse estàs rei-
vindicaciones. que sí que garan-
íiza la Mesa General de Función
Publica, se aprueba por unanimi-
dad de todos los sindicatos sofi-
citar una reunión urgente de
esta Mesa, para que acuerde y
cuantif ique la masa salarial
correspondieníe a los docentes.
así como que establezca para
estos la generalización de la
clàusula de revisión salarial.

STEPV ANPE
FECCOOPV CSIF

FETE-UGT

14 DE DESEMBRE

DESPRÈS DE
LA VAGA

El proppassat 14 de desembre
iots els racons de l'Estat van ser
testimonis d'una mobilització tan
gran com ningú hauria estat capaç
d esperar. Va ser un clamor popu-
lar, unànim, que va fer confluir mi-
lions de treballadors i treballadores
de tots els sectors. Era la causa el
Pla d'Ocupació Juvenil, però també,
i sobretot, era la protesta contra la
situació que consolida els beneficis
de t'actua! evolució econòmica en
mans d'uns quants amb el vist i plau
d'un Govern que un dia va arribar al
poder amb unes promeses que hui
molts ja han oblidat.

És a partir d'aquí que s'obri una
nova situació amb unes negocia-
cions Govern-sindicats concreta-
des en cincs punts que per cone-
guts no anem a repetir. Uns fan re-
ferència al conjunt dels treballadors
i altres tenen un caràcter més sec-
torial, com és el cas de la pèrdua
de poder adquisitiu de funcionaris i
pensionistes i el dret d'aquests a la
negociació col·lectiva. Quan aques-
ta revista aplegue a les vostres
mans potser haja conclòs, potser
no. Serà el moment de traure balanç
de la vaga i les seues conseqüèn-
cies. No volem, però, acabar sense
fer constar una sèrie d'aspectes im-
portants dels quals ja hui sí podem
constatar:

1. Els treballadors i treballado-
res no únicament van reclamar un
canvi de línta en la política econòmi-
ca i social del Govern, sinó també
dels sindicats, tot i cercant línies
d'actuació més unitàries, i possi-
bles, tal i com ha estat demostrat. I
també més ferms en la defensa dels
drets dels treballadors.

2. Que totes les negociacions i
resultats finals han de gaudir d'una
total transparència. I això tant si
s'arriba a acord com si no.

3. Que qualsevol tipus d'acord
ha de partir del respecte a les con-
questes que els treballadors, i en
aquest cas de l'ensenyament, ja
han obtés amb la seua lluita. No po-
drien permetre que nosaltres, tre-
balladors i treballadores de l'ensen-
yament, quedàrem exclosos d'al-
guns punts d'un hipotètic acord pel
fet, i amb l'excusa, que ja hem re-
cuperat part del poder adquisitiu
perdut amb els resultats dels
acords de l'any passat a tot arreu
de l'Estat.

Aquest és el sentit que, sens
dubte, va tindré la participació ma-
joritària dels treballadors i treballa-
dores de l'ensenyament.

Ara les negociacions tenen la pa-
raula.

SEUS DEL SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

VALENCIÀ
C/ Gascó Oliag, 8-A-10.
46010 VALÈNCIA. Tel. 361 52 16

RIBERA

C/Santa Teresa, 2-4.».
46600 ALZIRA. Tel. 240 02 21

ALACANT
C/ Orense, 3-E-Dta.
03003 ALACANT. Tel. 522 80 88

CASTELLÓ
PI. País Valencià, 6-3
12002 CASTELLÓ. Tel. 20 68 27

SAFOR
Apartat de Correus 259.
46700 GANDIA.



RETRIBUCIONS 1989
QUADRE I

CATEDRÀTICS BUP
(CAP SEMINARI)

GRUP A. NIVELL 26

PROFESSOR AGREGAT BUP
O PROFESSOR NUMERARI FP

(PROFESSOR TUTOR)
GRUP A. NIVELL 24

PROFESSOR PRÀCTIQUES FP
(PROFESSOR TUTOR)
GRUP B. NIVELL 24

PROFESSOR EG8
(PROFESSOR TUTOR)
GRUP B. NIVELL 21

sou

115.942

115.942

98.404

98.404

TRIENNI

4.450

4.450

3.560

3.650

COMPLEMENT

DESTINACIÓ

73.376

61 .260

61 .260

49.744

COMPLEMENT

ESPECÍFIC

12.098'

TOTAL

MENSUAL (SENSE TRIENNI)

194.518

177.202

1 59.664

148.148

TOTAL
ANUAL (SENSE TRIENNI)

2.566.100

2.358.308

2.112.776

1.974.584

INTERINS I
OPOSITORS

Aquest curs la situació del professorat interí ha millorat notablement
respecte del curs passat. Açò ha estat possible gràcies als Acords del mes
de maig entre la Conselleria d'Educació i el STEPV i d'altres sindicats; les
millores es concreten en:

— Nomenaments de 12 mesos a tots els que han estat nomenats
abans del 30 de setembre a EGB i del 15 d'octubre a Mitges (a EGB, d'un
total de 702 persones de la bossa de treball. 570 el tindran).

— Tots els interins d'EGB treballaran els cursos vinents com a mínim
el mateix temps que aquest curs. La qual cosa vol dir que ningú no treba-
llarà menys de 8 mesos.

— Cobrament dels mesos d'estiu.
— S'aplicaran fórmules d'estabilitat mentre es regula l'accés a la Fun-

ció Pública Docent.
És gràcies al procés de mobilitzacions i a la lluita dels treballadors que

s'han aconseguit aquestes conquestes, plasmades en ets Acords del 29
de maig. Però també és evident que l'Administració intentarà incomplir-ios
sistemàticament. Per això, per al Sindicat de Treballadors de l'Ensenya-
ment del País Valencià és important forçar tant el compliment dets Acords
com el seu desenvolupament. Açò suposa l'equiparament de les condi-
cions dels interins d'EE MM a les d'EGB, nomenaments el curs vinent el
dia 1 de setembre, creació de bosses comarcals de substituts, substitu-
cions a partir del tercer dia.

Però no és menys important, per a nosaltres, el treball per a aconse-
guir l'accés a la funció pública docent de tot el professorat interí. És per
això que hem exigit a l'Administració negociacions en aquest sentit. Per
aconseguir l'accés cal organitzar-se i lluitar; la millor forma de fer-ho, afi-
liar-se al STEPV-UCSTE.

Els Acords amb la Conselleria suposaven el pagament del nivell 20 a
partir del mes de juny del 88, que es pagaria a la nòmina de setembre. A
una part important dels interins no els han pagat l'augment de nivell corres-
ponent al mes de juny. doncs els van donar de baixa als mesos de juliol i
agost, i al donar-los d'alta en setembre o octubre no s'ha tingut en comp-
te que van treballar durant el mes de juny. Cal que si no us han pagat re-
clameu. Al Sindicat tenim un model de reclamació. A més a més també hi
ha haguí irregularitats en el pagament de la nòmina de desembre, no ens
han pagat la paga extraordinària sencera. Ha passat igual que l'any passat,
la part proporcional del mes de juny no l'han pagat a tota la gent; a uns
els han descomptat aquesta part dels dies de vaga, i altres no l'han co-
brada. El que cal és que comproveu les nòmines i si sou afectats presen-
teu les reclamacions pertinents.

Respecte a la situació dels opositors del 88. ja els han començat a cri-
dar en cada Servei Territorial, depenent d'on es vàrem presentar a les opo-
sicions. La seua situació laboral serà de funcionari en pràctiques, la qual
cosa suposa que durant els mesos de juliol í agost seran a la nòmina de
la Conselleria i, per tant, cobraran l'estiu.

A més a més. respecte a ['increment en un punt del cup de substitu-
cions, tal i com estava previst als Acords de maig del 88, cal dir que s'ha
obert una nova bossa de treballi; la presentació d'instàncies és del 2-2-89
al 16-2-89 als Serveis Territorials.

El STEPV considera que les condicions de treball de la nova bossa són
totalment inacceptables, tal i com ho vàrem manifestar a la darrera Mesa
Sindical. Nosaltres pensem que tots els interins han de tindré les mateixes
condicions laborals i no ha d'haver discriminacions entre diferents col·lec-
tius d'interins, com pretén la Conselleria. Si l'actual professorat interí té
garantida l'estabilitat gràcies als Acords del 29 de maig del 88. aquesta
s'ha d'aplicar al nou professorat. L'Administració pretén fer contractes per
el temps que duren les substitucions i després despatxar-los sense cap
compromís de futur. A la darrera Mesa Sindical els sindicats progressistes
plantejàrem la necessitat de la negociació d'aquest punt, i la resposta que
els responsables de personal de la Conselleria ens varen donar va ser to-
talment desafortunada: ens varen dir que es negociaran l'any que ve. Sen-
se comentaris.

En quant als criteris de selecció, tan sols els sindicats corporatius van
entrar a fer-li el joc a l'Administració. Des del STEPV no es va voler entrar
a negociar el barem, doncs vam pensar que les condicions de treball es-
tan lligades al barem i si no es negocien unes mínimes condicions laborals
no té sentit el entrar a veure quin és el criteri de selecció. De tota manera,
aí barem presentat per l'Administració primen els exercicis d'oposició per
davant de l'antiguitat o del temps d'atur, criteris totalment rebutjables des
d'una òptica progressista.

1. L'increment retributiu per a
l'any 1989, amb caràcter general,
és del 4%; aquest augment s'ha
aprovat al Parlament Valencià dins
dets Pressupostos de la Generalitat
Valenciana (DOGVde 31 de desem-
bre de 1988).

A més a més encara està pendent
la negociació del 2'6% en concep-
te de fons addicionals. Percentatge
que s'ha aplicat a tots els funciona-
ris transferits (Sanitat i Administra-
ció General) excepte els docents.

En cas que s'aplicaren als do-
cents, aquestes taules salarials cal-
dria revisar-les.

2. Per altra part, aquest mes co-
brarem l'augment de nivell de des-
tinació, que es concreta en:

Professors d'EGB, del 20 al 21.
Professors BUP i FP. del 23 al

24.
Catedràtics cobraran un CE com-

pensador de 5.200. Aquest es paga
com a compensació, doncs no ha
tingut augment de nivell.

Els CD s'avancen ai 1-1-89. en
aplicació dels fons addicionals con-

QUADRE II

Quota MUFACE (mensual)
Quota PASSIUS (mensual)

FUNCIONARIS
GRUP B

2.498
6.604

FUNCIONARIS
GRUP A

2986
7894

Als mesos de juny i desembre les quotes són dobles.

templats als Pressupostos de l'Es-
tat.

3. A partir de juliol de 1989 hau-
ríem de cobrar un complement es-
pecífic linial i generalitzat de 3.000
pessetes mensuals. D'aplicar-se als
docents els increments establerts
per a la resta de funcionaris de la
Generalitat, aquest complement es-
pecífic es cobraria des de gener.

4. El CE dels catedràtics és igual
a 6.898 (per ser Cap de Seminari)
més 5.200 pessetes de CE com-
pensador. Aquestes quantitats són
mensuals.

Les quantitats netes resultants
venen determinades pel % del IRPF
que li apliquen a cadascú.

ATENCIÓ: En el cas d'una perso-
na que passe, amb els augments.
dels 2 milions d'ingresos bruts, o
2.080.000 pessetes si s'aprova la
proposta de retencions presentada
per Hisenda, passaria d'un des-
compte del 15% a un del 18% amb
la conseqüent merma de retribu-
cions. Com això encara és provisio-
nal al proper número publicarem la
tabla de retencions si ja ha estat de-
finitivament aprovada.

Feu notar també que al pujar el
salari brut el % que s'aplica per a
calcular els descomptes de MUFA-
CE i Drets passius (el mateix % de
l'any passat) també es modifica.

I TROBADA D'ESCOLES
INFANTILS A LA SAFOR

El 19 de novembre es realitzà, a
la Casa de Cultura d'Almoines, la I
Trobada d'Escoles Infantils a la Sa-
for, en la que participaren Escoles
Infantils de la Safor, la Marina i l'Al-
cúdia, així com diverses persones
relacionades amb el món de l'Esco-
la Infantil, que ho feren a títol per-
sonal.

Entre ies qüestions que s'hi van
discutir, s'arribà a les següents
conclusions:

— Creiem que el cicle d'educa-
ció infantil s'hauria de separar de la
resta de l'EGB, amb un espai í un
equip educatiu diferent d'aquesta,
doncs les necessitats tant afectives
com psicopedagògiques de l'Esco-
la Infantil són molt diferents a les de
l'EGB. La relació afectiva és mes
important en l'Escola Infantil que en
l'EGB, i és fonamental aconseguir
que el xiquet estiga en l'escola com
en sa casa.

— Creiem que el Pre-escoíar ha
d'estar emmarcat dintre del cicle
d'Educació Infantil, i no ésser un
preparatori per a l'EGB. doncs açò
pressuposa adoptar uns objectius
pel Pre-escolar que no són els pro-
pis del nivell maduratíu del xiquet de
4 o 5 anys.

— És un problema molt greu el
fet que moltes escoles tinguen que
fer la lecto-escriptura en Pre-esco-
lar, doncs normalment fins els 6
anys els xiqueís no tenen la madu-
ració suficient per a l'adquisició d'a-
questes habilitats instrumentals: a
més a més, al donar-li importància
al procés lecto-escriptor es deixen

de banda aspectes maduratius molt
importants, que ja no es recupera-
ran mai sense deixar senyals en el
nen.

— En una Escola Infantil és tan
important el canviar els nens quan
s'embruten com o puga ser, per
exemple, el aprendre a esbrinar in-
cògnites en 7.é d'EGB: a més, la
forma d'aprendre dels nens en edat
infantil és arran de l'assaig/errada
en el joc o l'activitat física í psi-
comotora.

— Creiem totalment injustificada
la campanya en contra de les esco-
les infantils amb el cicle complet
(0-6) que fan algunes autoritats,
doncs l'única base d'aquesta cam-
panya és la econòmica (és més ba-
rat tenir els xiquets en els pre-es-
colars, que per descens en la nata-
litat estan buits, que no mantenir la
seva plaça en una Escola Infantil), i
s'haurien de tenir més en compte
les bases tècnico-pedagògíques.

— El més important per als tre-
balladors de l'Escola Infantil són els
xiquets, ï pensant en ells diem que
és una aberració el tenir a un xiquet
d'aquestes edats tanta estona en
l'escola. Si els més majors no ho
aguanten, com ho poden fer els
xícotets?

— Actualment hi han mestres
que se senten ofesos al anar a tre-
ballar a cursos baixos; per exemple,
al anar a una escola infantil. Pensem
que tots els treballadors de l'ense-
nyament haurien de tenir la mateixa
titulació, i capacitar, d'alguna mane-

ra, als treballadors que ja fa anys
que es dediquen a l'educació infan-
til. Pertot arreu es senten crits de-
manant els estudis de Especialista
en Educació Infantil.

— Per últim, tenim por que l'e-
ducació infantil torne a perdre la
seva lluita, doncs no es veu ningun
tipus de voluntat política per dur a
terme les reformes que tant de
moda estan ara, i que tant bé que-
den en els papers i en les paraules
dels polítics. Nosaltres, treballadors
de l'Escola Infantil, no acabarem
mai la nostra lluita, la revolució del
PEÜC!

Atenent a les qüestions organit-
zatives, dir que és una llàstima que
el pressupost que la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència dedica a
aquestes trobades és molt minç, i
és una llàstima, doncs són la vida i
el motor de les reformes que els
mestres duem a terme pel nostre
compte, i que sovint van per davant
de les que proposen les autoritats
educatives.

Creiem que l'escola, sense l'es-
forç de tots els mestres que hi tre-
ballem, ja faria anys que hauria cai-
gut en un pou sense sortida.

La nostra demanda, per tant. és
que les autoritats educatives miren
una mica més cap a baix, cap a la
realitat diària de l'Escola, i que no
es queden soterrats darrere de
montanyes de papers i paraules bo-
niques.

COORDINADORA PEUC



SEGUIMENT DELS ACORDS
Més d'una vegada hem dit que és

tan important el desenvolupament
dels acords com aquests. Pel que
respecta als acords de maig, no cal
recordar les dificultats que estem
tenint. D'una banda. l'Administració
—que ja va començar per no voler
signar-los fins quatre mesos des-
prés de realitzats— intenta lectures
restrictives i interpretacions força-
des. D'altra, alguns sindicats —els
que no signaren i sobretot
CC OO— intenten per tots els mit-
jans desacreditar-tos per tal de legi-
timar passades actuacions equivo-
cades. Sovint, la compenetració en-
tre l'Administració i el sindicat que
acabem d'esmentar ha estat total.

Pel que respecta a l'últim que
hem apuntat, podem posar exem-
ples en abundància: Intents d'invo-
lucrar als acords amb la situació
dels-opositors del-88;- intents de
desvirtuar el contingut econòmic
dels acords, arribant fins i tot a de-
manar la denúncia d'aquests
—CC OO—. per tal de poder disfru-
tar el 2'6 que han aconseguit tots
els funcionaris de la Generalitat Va-
lenciana menys els docents, lectu-
res fins i tot més tacanyes que les
de l'Administració, pel que respec-
ta a la interpretació de l'increment
del cup de substitucions...

Aques ts temes es tan

acompanyant-se de valoracions
dels acords en la línia de qualificar-
los d'«aborto», «engendro sin cuer-
po», «pequeno monstruo»...

Per contra, els acords realitzats
en altres comunitats autònomes
són la meravella: Els d'Euskadi, amb
retribucions inferiors a l'acord de
Madrid i al del País Valencià, o els
d'Andalusia —tot i estar signats
també per CC OO— amb una carre-
ra docent que ací ens haguera po-
sat els pèls de punta... Això per no
parlar de l'afirmació repetida cons-
tantment de que en «Cataluna han
conseguido 5.000 pesetas mas de
Complemento Especifico». Afirma-
ció que, com tantes altres, és abso-
lutament falsa, la qual cosa no vol
dir que tingam res en contra de que
cobren més.

Parlem clar: Alguns sindicats es-
^n-demostrant-que-és més impor-
tant la seua batalla particular que
consolidar millores per als treballa-
dors. Fins i tot arribant a extrems
com demanar públicament per als
interins de la nova bossa de treball
l'aplicació dels acords de Madrid en
compte dels de València, la qual
cosa suposa rebaixar més que sen-
siblement les seues condicions la-
borals respecte als interins que ja
estan treballant, negant qualsevol
dret als que treballen menys de sis

mesos, obligant-los a realitzar no-
ves baremacions cada curs...

Davant aquesta situació, els sin-
dicats signants de l'acord han esta-
blert una comissió de seguiment de
la que han exclòs, a l'igual que pas-
sa al MEC, Euskadi als no signants.
Es tracta d'una clàusula de salva-
guarda per tal de no tenir que en-
frontar-se al mateix temps amb l'Ad-
ministració i alguns sindicats. En
aquest sentit, l'exemple de la darre-
ra Mesa Sectorial ha estat significa-
tiva. En ella es tractaven temes con-
templats als acords. Concretament
EPA Í SPE. La postura de l'Adminis-
tració, penosa. Doncs bé, a l'hora
d'analitzar la reunió —nosaltres ho
fem en aquest número— CC OO
justifica a l'Administració i tira la cul-
pa als acords.

El tema del seguiment dels
acords, però, no acaba ací. El futur
d'aquests, a l'igual que els del MEC,
o d'altres, demostrarà sí serveixen,
o no, per tal d'avançar en les con-
dicions de treball de tots els ensen-
yants. Eixa és la tasca de tots. Per
a entrebancar-los la Conselleria no
necessita col·laboradors. Per a de-
senvolupar-los positivament nosal-
tres sí necessitem la participació de
tots. Vosaltres ensenyants teniu la
paraula.

CASES DELS MESTRES
Un dels temes que es contem-

plen als acords del mes de maig és
el de les cases dels mestres. Con-
cretament s'estableix que «la Con-

selleria informarà i posarà en co-
neixement de la Mesa Sectorial d'E-
ducació tots els expedients que els
Ajuntaments de les localitats de zo-

LICENCIAS POR
ESTUDIÓS

Por Orden de 18 de noviembre
de 1988 de la Conselleria (DOGV
12-XII), se convoca 90 licencias por
estudiós para el curso 88/89, des-
tinadas a profesores de ensenanza
no universitària de la Comunidad
Valenciana.

El contenïdo de dicha Orden no
ha tenido en cuenta lo contemplado
sobre el tema en el Acuerdo de 29
de mayo firmado por el Conseller el
30 de septiembre. En dicho Acuer-
do, en el apartado III, punto 3.5, «Li-
cencias y Permisos por Estudiós»,
se dice que «la distribución de la
oferta de 90 licencias se realizarà
de acuerdo con los sindicatos, dan-
do prioridad a aquellos colectivos
de profesorado que por cambios en
las demandas educativas tengan
mas necesidades de ellas y dando
igualmente prioridad a los proyec-
tos que se realicen en contacto con
un centro escolar. En el proceso de
candidaturas estarà presente la re-
presentación sindical y se procura-
rà, asimismo, la presencia de los
CEP, MRP y ARP como entidades».

Si la participación de los sindica-
tos se ha querido resolver median-
te lo recogido en el punto 4 del ar-
ticulo 6 de la Orden, «La Junta de
Personal podrà designar dos repre-
sentantes sindicales para asistir a
las reuniones de la Comisión Selec-
cionadora, con voz però sin voto»,
nos parece un desprecio hacia el
papel de los sindicatos y un desco-
nocímíento de fa reaíídad, por cuan-
to las Juntas de Personal son pro-
vinciales y la convocatòria es de
àmbrto de País Valencià, ademàs de
que en las Juntas existen diversas
organizaciones sindicales con plan-
teamientos diversos.

Consideramos que todo ello sig-

nifica un incumplimiento del conte-
nido del Acuerdo en el primer tema
que ha sido regulado mediante Or-
den de la Conselleria, lo cual evi-
dencia una actitud de escaso res-
peto a los derechos sindicales y a
los compromisos adquirides. En
este sentido. el STE PV piensa de-
nunciar todos los inclumplimientos
parciales del Acuerdo que desvir-
tuen su sentido y lo vacíen de con-
te nido.

nes rurals promoguen per tal de de-
safectar els immobles destinats a vi-
vendes de mestres». Malgrat que
mai no s!ha informat en cap taula
sindical dels esmentats expedients
de desafectació —es tracta d'un
tràmit indispensable per a dedicar la
vivenda a altres funcions diferents
a la de vivenda de mestre—, tenim
coneixement, i aixina ho ha denun-
ciat el STEPV, de que aquest acord
s'ha incomplit en localitats com
Fontanars.

D'altra banda, encara que no es
concreta en els acords, cal denun-
ciar les intencions d'alguns ajunta-
ments de fer pagar lloguer als mes-
tres que viuen en les cases que es-
tem tractant. Es tracta d'una mesu-
ra il·legal a la que deuen oposar-se
els Serveis Territorials i que sols
podria tenir sentit una vegada pro-
duïda l'esmentada desafectació.

MAJORS DE 55
ANYS

Un dels punts dels acords del 29 de maig. concretament el 2.5. apar-
tat «a», diu textualment: «S'establirà la reducció d'hores lectives per als pro-
fessors majors de 55 anys, sense reduir les seues retribucions». No es con-
creta la data d'entrada en vigor d'aquesta reivindicació, encara que el fet
que la durada de l'acord acabe al finalitzar el curs 90-91 exigeix la seua
negociació i concreció immediata. El STEPV proposa que tot el professo-
rat que siga major de 55 anys i que estiga interessat en la reducció de la
seua jornada lectiva envie ja la seua instància sol·licitant-la. A continuació
reproduïm un model d'instància, al que caldria adjuntar una còpia del DNI.
Us agrairíem també que ens enviàreu una còpia a la seu del sindicat, per
tal de dur un control i gestíonar-les. Les instàncies cal dirigir-les al Conse-
ller de Cultura, Educació i Ciència i poden entregar-se en Conselleria o als
Serveis Territorials d'Educació, indistintament

A EE MM existeix ja un nombre important de professors que ja tenen
la reducció d'hores lectives concedida. Cal que es complete a les EE MM
i forçar-la ja als centres d'EGB.

Honorable Sr.

En/Na_

i NÜP

, amb DNI NB_

_, destinat/da al C.P.

de la ciutat de

iHÍmero

i domiciliat/da al carrer

de

EXPOSA:

1.— Que en l'actualitat té anys, tal i com consta en la

fotocòpia del DNI que adjunta.

2.- cjue als acords signats entre la repre sent àcid sindical

majoritària del professorat i la Consell e i-ia de Cultura, Educació"

i Ciència s'estableix en el punt 2,5, apartat c) del capítol

segon, referit a política de personal, que "s'establirà la reduc

Cid* d'hores lectives per als professors majors de 55 anys sense

disminució* de les seues retribucions".

PER TOT AIXÒ:

Considerant que la mena edat entra dintre del supòsit contemplat

en l'apartat anterior, li manifeste el meu desig d'acollir-me a

la diminució* d'hores lectives en ele termes arreplegats al

punt doK.

de de 198

ü i «mat:

HONORABLE OOHSSL·LJía DB CULTURA, EDU'T'CIO I CIÈNCIA.

JORNADA CONTINUADA
Al punt 2.5 (Jornada), apartat b,

dels acords de maig del 88 es llig:
«La Conselleria negociarà una nor-
mativa que possibilite, amb l'acord
del Consell Escolar del Centre, la
jornada continuada. L'esmentada
regulació estarà publicada abans de
finalitzar l'any.» El fet que els sindi-
cats signants de l'acord no s'opo-
saren a l'ajornament de la publica-
ció no resta urgència a aquesta, que
no hauria d'entrar en vigor més en-
llà d'aquest trimestre.

El tema de la jornada continuada
va lligat a d'altres que des dels di-
versos sectors de l'ensenyament
s'han reivindicat com a importantís-
sims per tal d'aconseguir millores
en la qualitat de l'ensenyament, te-
mes com ara:

— Reducció de l'horari lectiu
del professorat.

— Reciclatge del professorat
dins de la seua jornada laboral.

— Augment de plantilles i recur-
sos del centres.

— Major participació de tots els

membres de la Comunitat Educativa
en el procés escolar.

— Major autonomia dels cen-
tres, ja que aquests, en estar en
contacte directe amb l'ambient dels
xiquets de la seua escola, poden
aplicar i estudiar situacions concre-
tes de l'entorn i de l'alumne al seu
centre, que no unes lleis iguals per
a tots els centres, que no poden
arreplegar-ne aspectes ni situa-
cions concretes.

Com que la Conselleria no ha ne-
gociat encara la normativa que pos-
sibilite la jornada continuada, cal
que òbriga un procés urgent d'infor-
mació a tots els estaments de les
Comunitats Educatives de cada un
dels centres del País Valencià (pro-
fessors-professores, pares-mares,
alumnes, ajuntaments...) sobre
aquest tema.

Des de! STEPV pensem que
aquesta normativa sobre la Jornada
Laboral Continuada per al professo-
rat ha d'anar en la línia de millorar
la qualitat de l'ensenyament i, soli-

dàriament amb la resta de la classe
treballadora, considerem que
aquest tipus de jornada ha d'anar lli-
gada a les altres reivindicacions
abans esmentades.

Per tot açò pensem que una ve-
gada informats debidament, el Con-
sell Escotar de cada centre tindrà
l'autonomia per a implantar la jor-
nada continuada per al professo-
rat en el seu centre.

La implantació d'aquest tipus de
jornada ha de realitzar-se conjunta-
ment amb les següents mesures,
que en molts casos s'hauran de
concretar:

— Reducció de l'horari del pro-
fessorat.

— Que l'horari de l'alumnat, el
del professorat i el del centre no
han de coincidir per força; s'han
d'obrir els centres al barri o a la lo-
calitat; l'alumnat ha de tindré altres
activitats, que no han de ser impar-
tides ni coordinades pel professo-
rat.

— Augment de plantilles i recur-

sos als centres per tal que existes-
can activitats complementàries (cul-
turals, recreatives, esportives, ta-
llers...), la financiació de les quals
ha de ser a càrrec de l'Administra-
ció Local i/o Autonòmica.

— Manteniment dels que hi ha i
creació de nous menjadors esco-
lars, si els demana la Comunitat
Educativa.

— Canvi en la Metodologia per
tal de fer-la més activa i investiga-
dora, per tal que no es caiga en fer
l'activitat intel·lectual, passiva, pel
matí i l'activitat lúdica, participativa
i activa, per la vesprada. Aquest
canvi metodològic implica la neces-
sitat de perfeccionament del pro-
fessorat, la qual cosa suposa una
major inversió econòmica i la gene-
ralització d'aquesf perfecciona-
ment, que s'ha de realitzar dins de
la jornada laboral, la qual cosa re-
quereix PST si mateixa un augment
de plantilles per tal de substituir el
professorat o personal no docent
que es perfeccionés durant la jorna-
da laboral.



ALACANT

LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, EN
Les dades obtingudes a partir

d'un estudi realitzat en novembre
pel STE-PV, sense abraçar la totali-
tat dels centres, són les següents:

— Nombre de centres per co-
marques on no es acompleix
correctament l'horari de classes en
valencià (s'imparteixen menys de
dues hores):

• Baix Vinalopó (sobretot Elx):
35 d'un total de 40; tan sots 5 te-
nen horaris correctes.

• Casos particulars: En el C P La
Asunción, d'Elx, no s'impartia valen-
cià perquè el professor especialis-
ta estava impartint una altra matè-
ria Els col·legis M. Hernàndez i M.
de Cervantes han passat tot el tri-
mestre sense professor especialis-
ta de valencià, disposant per tant de
menys professors que altres cen-
tres. A més a més. es dóna la cir-
cumstància que en el darrer centre
hi ha un projecte experimental d'im-
mersió lingüística, així com un pro-
jecte d'integració escolar, per la
qual cosa seria lògic que tinguera
més professors.

• L'Alacantí: 34.
• Baix Segura, Vega Baixa: 27.
• Vinalopó Mitjà: 12.
• Valls del Vinalopó: 8.
Segons la Llei d'Us i Ensenya-

ment del Valencià, de 23/11 /83, i el
Decret que el desenvolupa, de

RETROCÉS
Un elevat nombre de centres
d'EGB de tes comarques del Sud del
País Valencià (província d'Alacant) no
acompleixen correctament els horaris

marcats per la legislació de l'ensenya-
ment del valencià, degut a la manca de
professorat, hi havent també molts xi-
quets que no reben aquestes classes.

30/7/84, el valencià s'ensenyarà i
impartirà obligatòriament a tots els
alumnes de tots els nivells, modali-
tats i graus de l'ensenyament, in-
clòs Pre-escolar. obligatòriament,
amb un horari bàsic de 4 hores
setmanals.

Tanmateix això no es compleix en
molts centres per existir tan sols un
professor especialista de valencià
en col·legis de més de 16 unitats,
resultant insuficient per a cobrir to-
tes les classes, malgrat l'aprofita-
ment del professorat del centre re-
ciclat o en fase de reciclatge.

Es donen casos de centres on el
professor/a de valencià imparteix 9
o 10 classes (es coneix un centre
que arriba fins a 12). Això és una
«aberració pedagògica», doncs en
cap cas deu tindré més de 6 clas-
ses.

Així mateix, s'ha utilitzat en molts
centres, davant les pressions dels
inspectors, als mestres de valencià
per cobrir substitucions que corres-

pondrien a la Conselleria, trencant
així el pla de treball i demostrant un
menyspreu cap a l'ensenyament del
valencià.

L'actuació de la gran part dels
inspectors no ha sigut l'afavoriment
del valencià, ni de l'estricte compli-
ment de la Llei, a diferència d'un rí-
gid comportament a l'hora de fer
complir altres normatives. Tant en
el tema dels horaris com en el de
l'adscripció dels professors als cur-
sos a l'inici del curs (hi deu donar-
se prioritat al criteri d'estar reci-
clats en valencià, per tal de cobrir
totes les classes), molts inspectors
han mostrat una actitud permissiva,
donant lloc a la situació d'il·legalitat
actual.

La raó fonamental de la situació
és la manca de professorat de va-
lencià en els centres, fet constant-
ment denunciat pel STE-PV en les
Taules Sectorials, realitzades en
setembre amb la presència dels res-

ponsables de la Conselleria, i plan-
tejat directament en el mes de juliol
al conseller, doncs això comporta
un retrocés en el procés de norma-
lització lingüística, després dels es-
forços realitzats voluntàriament per
un nombrós grup d'ensenyants i or-
ganitzacions per empentar-ho en
anys passats.

A més dels esmentats hi ha altres
fets negatius que ens demostren
aquest retrocés:

• Disminució progressiva del
nombre de Coordinadors o Asses-
sors Didàctics, restant aquest curs
3 per a 700 centres, de les Comar-
ques del Sud (província d'Alacant).
Aquest nombre és totalment insufi-
cient per a realitzar una tasca efec-
tiva, deixant moltes funcions sense
cobrir, a més a més dificultat per la
manca d'autonomia d'aquests i la
seua subordinació als inspectors.

• Utilització incorrecta del pro-
fessorat reciclat, doncs en aquells

centres on més de la majoria de la
plantilla pròpia està reciclada no
s'envia professor especialista,
«castigant» així una vegada més els
ensenyaments més compromesos
amb la normalització lingüística i cul-
tural de la nostra escola.

• Absència d'un pla rigurós de
reciclatge per a tots els funcionaris
docents dins l'horari de treball. Es
dóna el fet que aquest curs no han
començat les classes de valencià
per a professors, malgrat que la ma-
trícula es va fer en setembre. L'ICE
de la Universitat al·lega la manca de
mitjans econòmics, que deu cobrir
la Conselleria- Els professors con-
tratats en anys passats per a impar-
tir les classes (en unes penoses
condicions laborals) i els matriculats
han esperat tot el trimestre sense
que la Conselleria donarà solució al
tema. Precisament, això passa en
les comarques on són més neces-
sàries els cursos de valencià per a
millorar les seues condicions didàc-
tiques i materials- A València i a
Castelló ja han començat.

La constatació d'aquests fets
exigeix una clara actuació de totes
les organitzacions sindicals, enti-
tats culturals, pares i ensenyants.

L'ÀREA L'ENSENYAMENT EN
D'EXPERIÈNCIES AL VALENCIÀ EN BUP I FP
CICLE SUPERIOR

El desafortunat procés seguit per
l'Administració respecte l'ús del va-
lencià en l'Àrea d'Experiències por-
ta camí d'acabar totalment fracas-
sat.

La legislació contradictòria, les
declaracions ambigües i una políti-
ca de «fer la vista grossa» han dut
a que la nostra llengua siga molt poc
usada en aquesta matèria- Només
en aquells centres on els mestres
han estat ben conscients o allà on
els pares no s'han deixat manipular
per informacions tendencioses i fal-
ses s'ha fet ensenyament de l'Àrea
d'Experiències utilitzant el valencià
totalment o parcial.

Doncs bé, el curs que ve —tot i
que la situació restarà igual al Cicle
Inicial i Mitjà— ni tan sols aquells
alumnes que han tingut la sort de
seguir l'ensenyament de l'Àrea
d'Experiències podran continuar-lo
en la Segona Etapa, si l'Administra-
ció no posa remei publicant una nor-

mativa al respecte, que a hores
d'ara encara no ha aparegut.

El manament de la Llei d'Ús i En-
senyament del Valencià, és clar: en
acabar l'EGB, tots els alumnes hau-
ran de dominar igualment valencià i
castellà. Però els decrets o ordres
que han de concretar com fer-ho
possible no hi són.

És evident que amb la sola assig-
natura de valencià no s'aconse-
gueix el domini d'aquest i que no-
més ampliant el seu ús en diverses
àrees d'ensenyament podria arri-
bar-se a fer efectiu l'objectiu que es
dominen per igual les dues llen-
gües.

I com que és absolutament ne-
cessari per a l'alumnat del nostre
país, per raons pedagògiques i so-
ciològiques que de sobra coneixem,
emplacem l'Administració a complir
el seu deure i que no descarregue
les seues responsabilitats única-
ment sobre els pares i el profes-
sorat.

EXCURSIÓ A ELX -
DIA 18 DE FEBRER

Exposició:
«Una mirada pedagògica: Monlessori,

Decroly, Piaget i Freinet.»
El Moviment Cooperatiu Escola Popular de València organitza una

excursió a Elx per al dissabte 18 de febrer, amb motiu de l'exposició
que s'ha presentat a Elx dels quatre pedagogs: Monlessori, Decroly,
Piaget i Freinet.

Aquesta exposició, que fou presentada a Vic amb motiu del X Ani-
versari de la creació de l'Escola de Formació del Professorat en dita
ciutat, presenta un estudi d'aquestes quatre personalitats, amb el se-
guiment dels textos dels plafons referents a la «Vida i obra», «Teoria»,
«La pràctica», els quals estan il·lustrats amb fotografies corresponents
a la part explicada. Hi ha, alhora, vitrines amb material didàctic, vídeos
informatius que ajuden a comprendre la tasca pedagògica i la metodo-
logia de cada un dels autors.

Més informació: Ferran Zurriaga. Telèf. 362 00 61, pel matí.

Algunes de les qüestions que els
ensenyants en valencià ens hem fet
al llarg de la nostra experiència han
estat saber quants som, qui som, on
som. La Trobada de Xest del 18 de
novembre, organitzada pel Servei
d'Ensenyament del valencià, de la
Direcció General d'Ordenació i In-
novació Educativa, tenia com un
dels objectius respondre aquestes
preguntes. Podem creure que així
és. donada la nombrosa assistència,
ja que un compte aproximatiu dona-
va més de dos-cents professors en
la recepció.

Les dades que ens van facilitar
diuen que en el curs 1987-88 vuit-
cents professors de BUP i FP feien
les classes en valencià pertot arreu
del País, si bé en les comarques de
parla valenciana. Val a dir que una
Trobada com aquesta ha estat difí-
cil d'aconseguir, ja que ningú no re-
cordava quan es va realitzar la pri-
mera.

Cal remarcar que vam tenir co-
neixement que alguns companys no
havien aconseguit el permís per a
assistir i es va denunciar el fet,
acordant enviar un escrit de denún- .
eia als sectors de l'Administració
implicats. Aquest fet és una mostra
de que hi ha qui no està per afavo-
rir la nostra tasca, sinó tot el con-
trari. En concret, l'IB Joan de Ga-
ray, de València, és el centre del
que tenim coneixement de prohibi-
ció mitjançant telegrama de la Di-
recció Territorial de Cultura i Edu-
cació en València.

Doncs bé, cal entendre per què

és que la majoria dels qui fem les
classes en valencià ens fem les
qüestions del principi del text. I la
cosa no és complicada: tots els qui
hem començat l'experiència de fer
l'ensenyament en valencià hem to-
pat amb algun tipus de resistències
per part d'alumnes, pares, juntes di-
rectives, associacions de «gent de
bé», o inclús resolucions judicials
que tiraven enrera els intents de
normalització de la nostra llengua a
l'ensenyament; si afegim la dificul-
tat de trobar materials elaborats per
dur endavant les classes, en com-
paració amb les que es fan en cas-
tellà, i ho adobem amb les crítiques
«benintencionades» dels nostres
companys que es preocupen de la
llibertat de l'alumne a rebre classes
en castellà, tindrem la imatge d'un
professor en valencià. És lògic que
aquest individu busque els seus
semblants per sobreviure. Tanta
sort si no es troba aïllat al seu cen-
tre; de tota manera, cal saber si en
són altres a prop.

I, d'alguna manera, la II Trobada
ha servit per a que alguns ens ve-
jam i parlem. Però també per fer l'a-
nàlisi de la situació de l'ensenya-
ment en valencià a hores d'ara:

Hi havia una intenció comuna de
fer classes en valencià, tot aquell
que estíga per fer-les sense tenir
cap impediment per part de l'Ad-
ministració.

Desitgem que s'afavoresca l'inici
per part d'altres que encara no ho
fan i farien per començar si queda-
ren clars els següents punts:

1. La decisió de fer les classes
en valencià és dret i competència
del professor, i així quedarà garan-
tit en la Circular número 1. La Cir-
cular d'enguany donava peu a altres
interpretacions.

2. SÍ apareixen problemes per
part d'alumnes o pares serà l'Admi-
nistració qui els resolga sense invo-
lucrar el professor.

3. Per garantir la continuïtat de
l'ensenyament en valencià, si es
tracta d'un professor sense desti-
nació definitiva, s'ofertarà la seua
plaça amb el requisit de continuar
l'ensenyament en valencià. Així ma-
teix, el professor desplaçat haurà
d'anar a zona on puga continuar
fent classes en valencià.

4. Serà reconegut el fet de do-
nar les classes en valencià, ava-
luant-se positivament en els concur-
sos de trasllats.

5. Encara que les línies en valen-
cià van ésser valorades com més
restrictives que les assignatures
soltes, l'Administració ha de garan-
tir la seua continuïtat fins el final,
proveint-les del professorat adient.

De moltes altres coses parlàrem,
les quals apareixeran en les conclu-
sions, quan estiguen, i, si més no,
a algú li va servir per «carregar
bateries».

Constatem l'absència d'un repre-
sentant de l'Administració amb més
pes polític dels que van venir, als
quals els agraïm l'esforç i la dedica-
ció que demostren de manera con-
tinuada i, en concret, preparant
aquesta II Trobada.

VIATGE A ITALIÀ DEL MOVIMENT COOPERATIU
DE L'ESCOLA POPULAR DEL PV

El MCEP valencià organitza un viatge per visitar alguns centres escolars, con-
tactar amb altres companys i fer un poc de turisme per Itàlia.

El viatge es realitzarà del 23 de març al 2 d'abril, visitant-se les ciutats de Can-
nes, Milan, Venècia, Vicenza, Verona, Florència i Niza.

El preu del viatge és de 54.350 pessetes.



CONVENIO PRIVADA
Con 15 días de retraso. este ano

ha empezado la negociación del VIII
convenio de la Enseiïanza Privada.

Y ha empezado «cómo no» con un
plante por parte de la patronal, pro-
ducido el 10 de enero, alegando
que tenían una reunión importante
(con la CEOE).

Así pues se queda a la espera de
una nueva convocatòria; esta tuvo
lugar el 23 de enero en la sede de
la CECE. En esta reunión se abor-
do la metodologia a seguir en las
próximas reuniones; en este punto
aparecen las primeras diferencias
entre sindicatos:

USO propuso fa revisión salarial
del convenio articulo por articulo.
UCSTE propuso que se presenta-
ran plataformas de convenio para
agilizar las negociaciones (recordad
que el ano anterior ya se realizó ar-
ticulo por articulo). Al final se apro-
bó la propuesta de plataformas.

También se aprobó un calendario
de negociaciones, quedando todos
los miércoles hasta que terminarà la
negociación (nosotros damos como
tope màximo hasta final de febrero.
creemos que es suficiente para ter-
minar las negociaciones, tanto si se
llega o no a un acuerdo).

Para intentar que todos los sindi-
catos presenten una misma plata-
forma a la patronal, propusimos que
nos reuniéramos al dia siguiente. La
reunión sí tuvo lugar però no se
pudo llegar a ninguna plataforma
conjunta, por lo que cada sindicato
presentarà a la patronal la suya.

El motivo que supuso el no llegar
a una misma plataforma està, funda-
mentalmente, en el aumento sala-
rial, ya que la UGT diferencia sala-
rios para el personal docente
(10'73%) y para el personal no do-
cente (7%), esta discriminación en
un mismo sector no es asumible en
absoluto por nuestro sindicato.

Para mayor aclaración nemos
mandado a la prensa un comuníca-

do en el que por su importància re-
saltamos literalmente en nuestra re-
vista

«Ante el inicio de las negociacio-
nes del VIII Convenio, STE (UCSTE)
hizo un llamamiento a la unidad de
acción de los sindicatos que debía
pasar por una plataforma conjunta y
unitària, una estratègia de negocia-
ción conjunta que contemple su de-
fensa ante la patronal y una salida
con consulta a los trabajadores.
Para STE (UCSTE). este era un pro-
ceso importante para ver reflejado
en el convenio las aspiraciones de
los trabajadores y romper la dinàmi-
ca de convenios anteriores conclui-
dos con resultados decepcionantes
para los trabajadores.

Las dificultades para lograr una
plataforma conjunta han sido:

1. La distinta consideración que
sobre los salaries mantienen las dis-
tintas organizacíones sindicales y
que para el STE (UCSTE) tienen ca-
ràcter irrenunciable, y que no son
otras, que todos los trabajadores de
Centros Concertados y no Concer-
tados docentes y no docentes. ten-
gan la misma subida salarial que la
contemplada para los profesores en
los supuestos Generales del Es-
íado.

2. La necesidad de concreción
en los distintes aspectos de la pla-
taforma, que a juicio del STE (UCS-
TE) debe mantener como mínimo

En condiciones de Trabajo: De-
sarrollar un proceso de homologa-
ción con los trabajadores de la En-
senanza Estatal, tanto docentes
como no docentes, haciendo posi-
ble un acuerdo sobre la Equipara-
ción de la jornada laboral para los
docentes, tanto en las horas lecti-
vas como complementarias, y para
el personal no docente en la línea
de sus homólogos estatales que re-
coja en los plazos de analogia re-
tributiva.

RENOVACION DE
CONCIERTOS

Como os informamos en la última
carta que os enviamos, el pasado
30 de diciembre se publico la Or-
den de Conselleria sobre renova-
ción de conciertos. Orden que no
podemos, por menos, que conside-
raria negativa por varios aspectos:

El primer aspecto negativo que
presenta es que se refiere a la po-
sibilidad de que en caso de dene-
garse el concierto, se acuerda en-
tre partes —Conselleria y Titular-
ia pròrroga por un solo ano. Tam-
bién se recoge que durante la vi-
gència de los conciertos, cuatro
anos. se podran modificar los mis-
mos en función de las variaciones
que se produzcan en los centros,
mediante la tramitación de un expe-
diente, que podrà iniciarse a instan-
cias de parte —el titular— o de ofi-
cio —la Conselleria—. Estos dos
puntos quieren decir que en lugar
de producirse la no concertación
ahora, se irà produciendo un goteo
a lo largo de los cuatro pròximes
anos con la consiguiente pérdida de
fuerza por parte del colectivo afec-
tado.

Otro punto negativo es que solo
podran suscribir concierto pleno los
Centros de EGB, FP 1 y Educación
Especial. El resto de los niveles
educatives solo lo podran suscribir
singular.

Però, sin duda, el aspecto mas
negativo que presenta esta Orden,
es que margina absolutamente a los
Sindicatos, ya que de los tres apar-
tados de los que consta la Orden
—renovación, nuevas concertacio-
nes y modificaciones—, solo les da

atribuciones en el de nuevas con-
certaciones y «posiblemente» en las
modificaciones, puntos estos,
como sabéis, que son absolutamen-
te insignificantes, pues la mayor
parte de los Centros opta a ta re-
novación.

La actual renovación de concier-
tos va a incidir de forma clara en el
futuro disefio del sector y en su ca-
pacidad de empleo. Su puesta en
pràctica puede afectarnos grave-
mente a los trabajadores, y los Sin-
dicatos tenemos mucho que decir al
respecto. La Conselleria no ha teni-
do en cuenta la votuntad de los Sin-
dicatos de que la normativa contem-
plase la constitución de las Comi-
siones Provinciales de Conciertos
con caràcter permaneníe y. al me-
nos, con las siguientes atribucio-
nes:

— Informar sobre las propuestas
de renovación. modificación y nue-
vas concertaciones.

— Conocer la constitución de
los Consejos Escolares.

— Tener conocimiento de la uti-
Nzación de los fondos públicos.

— Conocer detalladamente cual-
quier incidència en los Centros
Concertados.

En conclusión, queremos rese-
nar, que la citada Orden significa un
paso mas en lo que es un desarro-
llo regresivo y conservador de la
LODE. que solo favorece a los mas
poderosos —los patrones—, sin te-
ner en cuenta la opinión de los Sin-
dicatos en un momento clave para
el futuro de los trabajadores del
sector.

— El recreo, de la misma forma
ha de tener caràcter lectivo.

— El incremento de (as vacacio-
nes para todos, docentes y no do-
centes, en la línea de la homologa-
ción con la Estatal.

— En àmbito, en la línea de con-
secución de un convenio único para
toda la ensenanza privada que se
contemple la posibilidad de integra-
ción en el Convenio General de los
Trabajadores de niveles concerta-
dos y no concertades y permitir la
negociación de convenios por Co-
munidades Autonómicas.

— En defensa del empleo: posi-
bilitar la negociación de Convenios
que haga efectiva la recolocación
de trabajadores de centros en cri-
sis.

De las futuras negociaciones que
se van ha producir. os informare-
mos puntualmente, esperamos que
no se engane a los trabajadores y
que no se firme nada sin consul-
taries.

CONVENI
AUTONÒMIC

Com ja sabeu per informacions
anteriors, han posat en marxa la
possibilitat de negociar un conveni
autonòmic.

Pensem que per a principi de
març ens cridaran a constituir la tau-
la, però ^quines perspectives tenim
de cara a conseguir aquest objec-
tiu? De moment el que hem fet els
sindicats ha sigut posar les bases
legals per a que es puga conseguir,
a més a més, ja tenim definit un ar-
ticulat conjunt de tots els sindicats,
però el que està clar és que açò no

és suficient, ja que la patronal no
està per esta negociació i si nosal-
tres els treballadors no els forcem
no ho anem a conseguir.

Hem de pensar que esta és una
gran oportunitat, potser l'única se-
riosa, que tenim per conseguir el
que tots hem demanat des de l'any
81, i que si perdem aquesta opor-
tunitat difícilment en tindrem altra.

En aquest moment es donen
unes circumstàncies propícies per
tal de fer-ho realitat; al País Basc te-
nen conveni autonòmic des de l'any
passat: a Catalunya està constituï-
da la mesa de negociació; ací tenim
competències plenes i la seguretat
de que ens van a convocar a cons-
tituir la taula. És a dir, a partir d'ara
sols depèn de nosaltres.

Cuadro II, liquido a percibir según categoria,
antigüedad y descuentos

L.G.B.

F.P. I
Titular

F.P.1
Auxiliar

h1 .P. 11
Titular

l· .P. 11
Auxiliar

0.U.P.

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio

3 Trienios

12% IRPI
6% S.S.

9.062
9.173
9.399

11.245
11.376
11.570

11.279

11.376
11.570

10.287
10.443
10.694

8.972
8.264
9.311

9.815
9.947

10.214

13% IRPF
6% S.S.

8.951
9.062
9.285

11.108
11.238
11.429

1! 142
11.238
11.429

10.162
10.296
10.564

8.863
8.164
9.198

9.695
9.826
9.988

15% IRPF
6% S. S.

8.730
8.838
9.056

10.906
10.938
11.146

10.867
10.960
11.147

9.911
10.041
10.259

8.644
7.962
8.971

9.456
9.583
9.841

Cuadro I, comparativo ano 88-89, según presupuesto 1989

ANO 88

ANUAL MENSUAL

E.G.B.

F. P. I
Titular

F.P. I
Auxiliar

F.P. II
Titular

F.P. II
Auxiliar

B.U.P.
Titular

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

Sin Trienios
1 Trienio
3 Trienios

1.544.250
1.595.700
1.698.600

1.502.895
1.552.410
1.651.440

1.258.245
1.302.585
1.391.265

1.584.690
1.646.790
1.770.990

1.502.895
1.554.675
1.658.235

1.628.310
1.689.270
1.811.190

102.950
106.380
113.240

100.193
103.494
110.096

83.883
86.839
92.751

105.646
109.786
118.066

100.193
103.645
110.549

108.554
112.618
120.746

ANO 89
ANUAL MENSUAL DIF.

1.710.020
1.763.528
1.870.544

1.708.61 1
1.760.106
1.863.097

1.464.575
1.510.688
1.602,915

1.772.877
1.837.461
1.966.629

1.667.011
1.720.862
1.828.564

1.807.842
1.871.241
1998.037

114.001
117.568
124.703

113.907
117.340
124.206

97.638
100.712
106.861

118.192
122.497
131.108

111.134
114.724
121.904

120.523
124.749
133.202

165.770
167.828
171.944

205.716
207.696
211.657

206.330
208.103
211.650

188.187
190.671
195.639

164.116
166.187
170.904

179.532
181-971
186.847

SUBIDA
MENSUAL

11.051
11.188
11 463

13.713
13.846
14.110

13.755
13.873
14.110

12.546
12.711
13.042

10.941
10.079
11.355

11.969
12.131
12.456

%

10,73

13.3

15,8

11,4

10,6

10,6

Cuadro III, proceso de homologación estatal -privada

ESTATAL 89
(3 Trienios)

E.G.B.

F.P. I
Titular

F.P. I
Auxiliar

F.P. II
Titular

F.P. U
Auxiliar

B.U.P.
Titular

2.117.994

1.560.694

2.277.822

2.560.694

2.277.822

2.560.694

95% ESTATAL 89
(3 Trienios)

2.012.094

2.432.659

2.163.931

2.432.659

2.163.931

2.432.659

PRIVADA 89
(3 Trienios)

1.870.549

1.863.098

1.602.916

1.966.630

1.828.544

2.009.223

DIFEREN.89

141.545

569.561

561.015

466.029

335.367

423.436

DIFEREN.88
(Acuerdo
analogia)

125.269

547.981

548.981

427.584

282.063

376.714

RETRO-
CESO

16.276

12.034

12.034

38.445

53.304

46.722



ELS NOUS CATEDRÀTICS DELS CEI
El passat 29 de juliol del 1988

(seguint la vella tradició d'utilitzar
les dates estiuenques per a realit-
zar les malifetes més impresenta-
bles de l'Administració, per a que
ningú s'entere) apareixia al BOE la
«Ley 23/1988, de 28 de julio, de
Modificación de la Ley de Medi-
das para la Reforma de la Función
Pública». En ella, entre altres co-
ses, hom establia que:

1 - S'integrava en el Cos de Ca-
tedràtics de Batxillerat als funcio-
naris de l'Escala de Professors
Numeraris i Psicòlegs dels Cen-
tres d'Ensenyaments Integrats
(CEI). Els que, d'entre ells, no ho
feren en aquest moment, ho po-
dien fer posteriorment, reco-
neixent-los, mentre tant, els ma-
teixos drets econòmics que als
integrats.

2. Si aquests professors dels
CEI eren titulars de matèries es-
pecífiques d'Escoles Università-
ries, se'ls integrava en el Cos de
Professors Titulars d'Escoles Uni-
versitàries (allò que mai han acon-
seguit els Catedràtics de Batxi-
llerat).

A tots ells se'ls reconeixia una
antiguitat, com a «Catedràtics de
Batxillerat», des del moment en
què accediren a la condició de
funcionaris i no, com és habitual,
des de la data en què els seus
noms com a catedràtics foren fets
públics en el BOE del 15-XII-88.

Sense entrar ara en la discrimi-
nació que suposa l'esmentada in-
tegració i dels privilegis que com-
porta, són dos, fonamentalment.
els greus problemes que aquesta
Llei planteja:

En primer lloc, una lesió irrepa-
rable als drets adquirits pels Cate-
dràtics de Batxillerat «normals»,
que, de la nit al matí, es troben
amb més de mil «nous Catedrà-
tics» (aquests són els ja integrats
pel BOE del 15-XII-88, a falta dels
altres tres mil possibles en qual-
sevol altre moment, tal i com es-

STEPV
ASSESSORIA
JURÍDICA

VALÈNCIA
Nou horari a partir de febrer
del 89.
Dijous de 18 a 21, a la seu
(Gascó Oliag, 8-A-10.
46010 VALENCIÀ}.
Resta de dies: de 16.30 a
21 hores, al despatx dels
advocats.
Per a més informació,
truqueu al telèfon: 361 52
16.

ALACANT
ZA-ESTUDIO JURIDiCO

LATA.
José Ferrer Gil.
C/ Segura, 9 -2 . a , es-

querra. 03004 ALACANT.
Tel. 521 73 33.
Per a les consultes als

despatxos dels advocats cal
passar abans per les seus
per a arreplegar el volant.

CASTELLÓ:

Poseu-vos en contacte amb
la seu.

tableix la Llei de 28-VII-88), alguns
d'ells amb una antiguitat de fins a
32 anys, que, lògicament, elimina
qualsevol perspectiva de possible
trasllat a un lloc més pròxim del
seu lloc d'origen o residència de
la majoria dels Catedràtics «nor-
mals» de Batxillerat. Parem es-
ment en que cada any d'antiguitat
en el Cos suposa 2 punts, als que
s'afegeixen altres 3'5 per any pel
fet d'haver romangut al mateix
Centre des del que es demana el
trasllat. Això significa que qualse-
vol Catedràtic «normal» que haja
hagut de traslladar-se en dues o
tres ocasions sols compta, en la
pràctica, amb els 2 punts anuals
d'antiguitat, i aquesta difícilment
pot competir amb la d'alguns
«nous» Catedràtics, que per art de
màgia (o del que es vulga interpre-
tar) resulten amb una antiguitat
que s'inicia en bastants casos en
1956 (BOE 15-XII;88). Però els
«nous» Catedràtics dels CEI van a
beneficiar-se, a més a més, dels
3'5 punts anuals de permanència
al mateix Centre, ja que ells no te-
nien possibilitat de demanar tras-
llat sinó a localitats molt allunya-
des de les seues zones de resi-
dència. Mai la necessitat tingué
majors virtuts! D'aquesta merave-
llosa forma, els trasllats van a es-
tar totalment monopolitzats pels
«recentíssims», o segons aquesta
Llei «antiquíssims», nous Catedrà-
tics Í, conseqüentment, colapsats
per als Catedràtics «reals» de Bat-
xillerat que, per a desgràcia seua,
optaren, en una poc venturosa de-
cisió, per dedicar-se a tal tasca.

Quan un funcionari docent ac-
cedeix, per oposició o concurs de
mèrits, al Cos de Catedràtics la
seua antiguitat en el Cos de pro-
vinença li és valorada amb un to-
tal de 0'4 punts per any. Compa-
re's aquests 0'4 punts amb els
5'5 punts per any que obtindran
els professors dels CEI. La con-
clusió és que cada any d'antigui-
tat de la resta de funcionaris do-
cents val una catorzena part del
valor atorgat als «nous» Catedrà-
tics provínents dels CEI. I això
sense tenir en compte que ells,
els «nous», no han tingut que sot-
metre's a una oposició o concurs
de mèrits específic per a aconse-

guir-ho, com sí ho han fet la resta
de mortals.

Aqueixes no eren les regles del
joc, í s'ha de felicitar a l'Adminis-
tració, per una part. pel seu hàbil
estar de part o parcialitat, i, per al-
tra, als professors dels CEI, que,
tal com diu la revista Trabajadores
de la Ensenanza (n. 18, juny del
88, pàg. 15), «este colectivo està
peleando duramente ante los gru-
pos parlamentaries mejoras de la
redacción del proyecto y, via en-
miendas, es posible que consigan
mejorar su actual situación de
marginación dentro del sistema
educativo». Això s'escrivia en
juny; en juliol ja era una realitat.
Això és eficàcia.

En segon lloc. aquesta integra-
ció elimina la possibilitat, per
moltíssims anys, que es convo-
quen oposicions o concursos de
mèrits per a càtedres de Batxille-
rat. Tota la resta del professorat
i dels llicenciats queda privada
de tal possibilitat, que a aquests
professors dels CEI se'ls «rega-
la» {contrasteu, per a fonamentar
el darrer verb, els temaris d'opo-
sicions lliures a càtedres —BOE,
10-1-76— i els que són amb dret
a reserva de plaça per als profes-
sors dels CEI —BOE, 30-VI-84—.
que són els que «oficiosament»
més s'assemblen als de Batxille-
rat).

Curiosament, les hipotètiques
places que els professors dels
CEI deixen vacants seran cober-
tes per professors Agregats de
Batxillerat, amb la curiosa variant,
a més a més, que ara els diferents
Instituts de Batxillerat creats re-
centment en Xest, i igualment als
altres CEI, tenen un promedi de
sis-set Catedràtics per cada matè-
ria en cadascun dels Instituts fruit

del desglossament de cada CEI
És per tots conegut que als Insti-
tuts de Batxillerat «normals» sols
existeix un Catedràtic per matèria
0 inclús, ocasionalment, ningun.
per no haver-se convocat les su-
ficients places (p. e., valencià, mú-
sica, etc.).

L'Administració actual í el seu
equip polític, en el seu afany reor-
ganitzatiu i innovador (diuen que
asèptic i tècnic) no ha tingut in-
convenient en anomenar Catedrà-
tics de Batxillerat a professors
dels CEI amb tan «arrelades» de-
nominacions de les seues matè-
ries específiques com «Tecnolo-
gia nàutico-pesquera», «Capacita-
ció social», «Legislació, seguretat
1 higiene», etc. (BOE. 15-XII-88).

Conclusió i moralitat per als
temps que corren: Si vostè, fun-
cionari docent o no. desitja ser
promogut en la seua situació ad-
ministrativa, no siga purista i reti-
cent i deixe de reciclar-se ï prepa-
rar-se científicament; deixe d'ob-
sessionar-se per ser un professio-
nal preparat, doncs tot això li va a
servir per a ben poc. Siga llest i
pràctic i busque's amiguets que
detenien el poder (Directors Ge-
nerals, Diputats i, millor encara,
Ministres) i pertanyen al seu ma-
teix Cos i/o escala, doncs d'a-
questa forma li serà infinitament
més fàcil aconseguir una «promo-
ció» molt més enllà del que els
seus més audaces somnis acon-
seguiren imaginar. I no crega que
aquestes afirmacions són fruit de
la malevolència o de la distorsió,
no. Són només transcripcions,
sense esmentar noms, de pràcti-
ques i realitats que, entre altres
llocs semblants, es generen a no
molts metres de la ciutat sanitària
de La Fe.

SERVEI DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA
El STEPV disposa d'un servei per als afiliats i afiliades per tal

de gestionar i facilitar qualsevol tràmit administratiu (presentació de
papers, canvis de banc, sol·licitut de triennis...) sense necessitat de
que us desplaceu des de la vostra localitat als Serveis Territorials. Per
a fer ús d'ell cal posar-se en contacte, per carta o telefònicament,
amb qualsevol de les seues indicant el vostre nom, telèfon o adreça
de localització, i tramitació sol·licitada. El Servei és gratuit.

EPA
En los ültimos aiïos se ha

puesto en evidencia la necesi-
dad de la formación de adultes;
ante esta necesidad la respues-
ía de la Administracíón es de lo
mas variopinta, ya que sin el es-
tudio y planificación necesarios
se ha puesto en marcha una sè-
rie de programas por parte de la
Conselleria de Educación, las di-
putaciones y los ayuntamientos
que a lo único que han conduci-
do (sobre todo en los ayunta-
mientos y diputaciones) es a la
contratación en precario de un
gran número de profesionales
cuyas expectativas laborales
son de lo peorcito que se puede
encontrar en el mundo laboral

Ante esta situación el STE-PV
quiere poner de manifiesto que
se opone a esta situación por las
siguientes razones:

1. El sistema no cubre las ne-
cesidades de la Educación Per-
manente de Adultos, ya que los
programas son excesivamente
cortos y reducida su actuación
al voluntarisme de algunos mu-
nicipios.

2. Los profesores son nor-
malmente contratados a tiempo
parcial, cuando desempenan un
horario lectivo similar a fa media
horària del profesorado no uni-
versitario.

3. Los contratos suelen ser
temporales (cuando los hay); no
garantizan la continuidad del
programa, necesitando renovar
cada aiïo las solicitudes y elabo-
ración de los proyectos.

4. La oferta econòmica es
excesivamente pequena, ya que
la Administración utiliza a su fa-
vor la situación de paro existen-
te en el sector de la enseiïanza.

5. La adjudicación de plazas
no suele ser todo lo clara que
debiera y por ello se dan nurne-
rosas irregularidades.

Por todo ello el SET-PV con-
sidera que la Administración de-
bería reconsiderar la situación
actual de EPAS, Uníversidad Po-
pular, Animadores Sociocultura-
les, etc., y adaptaria a las nece-
sidades reales mediante una pla-
nificación adecuada. contratan-
do al profesorado a jornada com-
pleta y compensando económi-
camente al profesorado por su
contratación.

Pensamos que estos temas
no se pueden solucionar munici-
pio a municipio, sinó que exigen
un esfuerzo mayor, ya que la
condición laboral y pedagògica
debe ser igual para todos los tra-
bajadores; por ello creemos que
el marco adecuado para solucio-
narlos son los sindicatos de en-
senanza, la Federación Valencia-
na de Municipios, Provincias y la
Conselleria de Educación.

VIATGES Superofertes per a Falles i Setmana Santa
DURACIÓ TRANSPORT CIRCUIT EIXIDES CAT. I REG. PREU

8 DIES AUTOCAR Lisboa/Cascais/Estoril/Sintra
8 DIES AVIÓ Palma de Mallorca
9 DIES AUTOCAR AlgecirasArànger/Meknes/Fez/Beni Mellar

Marraket/Casa Blanca/Rabat
9 DIES AUTOCAR París/Bruselas/Amsterdam/Zúrich/Marsella

10 DIES AUTOCAR Niza/Pisa/Florencia/Roma/Venecia/Génova/Marsella
7 DIES AUTOCAR Pontevedra/Santiago/La Cofuna/Lugo
7 DIES AUTOCAR Córdoba/Granada/Màlaga/Sevílla
4 DIES AVIÓ Atenas
8 DIES AVIÓ Aienas
5 DIES AVIÓ Estambul
8 DIES AVIÓ Estambul

10 DIES AVIÓ ElCairo

11-3/18-3/25-3 H" P.C
6-3/13-3/20-3 H" P.C.
12-3/19-3/26-3 H*" M.P

11-3/18-3/25-3 H" M P
10-3/17-3/24-3 H*' M.P.

6-3/13-3/20-3 H" P.C.

6-3/13-3/20-3 H" P.C

10-3/17-3/24-3/31-3 H*** A.D.
6-3/13-3/20-3/27-3 H"* A.D.

10-3/17-3/24-3 H" A.D.

14-3/21-3/28-3 H*1* A.D.

10-3/17-3 H"** A.D.

21.950

22.950

33.950

35.950

34.950

18.950

19,950

39.950

43.950

39.950

44.950

79.950

Informació: De dilluns a divendres de 11 a 14 h- Servei de Viatges (Lluís). Tel. (96) 361 52 16. Tenim moltes més ofertes. Informa't.



2." Los puestos de trabajo que podran sollcl-
tarse seran los siguíentes:

— Educaclón General Bàsica: Àrea de Cien-
cias Sociales.

— Educaclón General Bàsica: Àrea de Mate-
màticas y Ciencias de la Naturaleza.

— Educaclón General Bàsica: Àrea de Lengua
Espartola e Idioma Moderno (Francés o Inglés).

— Educación General Bàsica: Cicló Inicial y Ci-
cló Medlo.

3." Los profesores podran sollcitar cualquiera
de los puestos existentes en el centro, relaciona-
des según orden de preferència.

4.° A los puestos de trabajo docents, corres-
pondlentes a las àreas de Ciencias Sociales. Ma-
temàticas y Ciencias de la Naturaleza y Lengua Es-
paiïola e Idioma Moderno, seran adscrites los fun-
cionaries del cuerpo de profesores de EGB defi-
nitives que obtengan la mayor puntuaclón según
el siguiente baremo:

4.1. Estar en posesión de la especlalldad re-
querida para el puesto sollcltado: 3 puntos.

4.2 Por cada aho de ejerciclo en ese mismo
centro, en el puesto docente del nlvel, àrea o mo-
dalidad que se soliclta, contados a partir del cur-
so 81/82: 1 punto.

Si se produjera empate entre los profesores
solicitantes, se aplicaria el siguiente orden de pre-
ferència; artos de permanència tninterrumpida en
ei centro, en el Cuerpo y menor número de llsta
de oposición.

5.° A los puestos de trabajo docente de EGB
correspondientes al Cicló Inicial y Medlo se ads-
cribíràn los funcionaries del cuerpo de profesores
de EGB definitives según el baremo siguiente:

— Por cada arto de ejercicio en ese mlsmo
centro desempenando un puesto docente del ni-
vel o modalidad que se solicita, contados a partir
del curso 81/82: 1 punto.

6.° Cuando queden puestos de trabajo vacan-
tes. los profesores que no obtengan la plaza o pla-
zas solicitadas. elegiran, ante el director del cen-
tro, alguno de los puestos disponibles siguiendo
un orden de preferència establecido por la anti-
güedad en el centro, en el Cuerpo y número de lis-
ta de oposición.

En todo caso seran adscrites por ese mismo or-
den a las plazas disponibles de la ferma siguiente:

1 ° Educación General Bàsica: Cicló Inicial y
Cicle Medio.

2." Educación General Bàsica: Àrea de Cien-
cias Sociales.

3." Educación General Bàsica: Àrea de Mate-
méticas y Ciencias de la Naturaleza.

4.° Educación General Bàsica: Àrea de Len-
gua Espartola e Idioma Moderno (Francés o In-
glés).

7.° En el caso de que hubtera profesores con
titulación que no obtuvleran ta plaza de especia-
lista solicitada. seran adscrítos según el punto an-
terior y se les reservaria e! derecho a ocupar ta
plaza de especialista cuando hubiera vacante de
esta en el centro

PROCESO Y MECÀNICA DE AOSCRIPCIÓN

1. Convocatòria por Orden Ministerial.
2. Oeberàn participar los profesores de EGB

con destino definitivo en los colegios públicos. Se
incluyen los profesores definitives que estén asig-
nados a otro puesto de trabajo en comisión de ser-
vicios, excedència especial o cualquier otra situa-
clón que He ve consigo la reserva del puesto de
trabajo.

Se excluyen. por quedar automàticament e ads-
critos al puesto de trabajo correspondiente:

a) Los profesores que hayan obtenido plaza
mediante concurso de traslados de Preescolar o
Educaclón Especial.

b) Los que hayan obtenido plaza de Educaclón
Fistca en convocatorias según Orden Ministerial
de 11-3-69.

c) Los que hayan obtenido puesto de trabajo
de Educación Física según Orden Ministerial de
21-1-88.

d) Los que hayan obtenido pueslo de trabajo
de Profesor de Apoyo a la Integración según Or-
den Ministerial de 4-4-88.

3 Los profesores solicítaràn los puestos a los
que quleran optar mediante instància presentada
en la Secretaria de los centros en los que son
definitives.

En la sollcitud se relacionaran los puestos de
trabajo según orden de preferència y se acompa-
narà la documentación que acredlte estar en po-
sesión de la titulación correspondiente a cada es-
pecialidad y certificaciones de la experiència en
las àreas o puestos de trabajo que se sollciten ex-
pedidas por el director del centro y vlsadas por la
Inspeccíon Tècnica de Educaclón.

4. El director del centro, asesorado en caso
necesario por la Inspecclón Tècnica de Educa-
ción, harà una propuesta de adscrlpclón apllcan-

do el baremo correspondiente (ver documento so-
bre adscrlpclón de profesores).

5. El director del centro presentarà al claustre
de profesores su propuesta de adscrlpclón y la
puntuación obtenlda por cada uno de los par-
tlcipantes.

La documentación sobre titulación y experièn-
cia presentada con las sollcltudes estarà custodia-
da por el secretario del centro, a disposición de
los m ie m b ros del C la us tro que quleran consultar-
la, hasta su remislón al director provincial.

6. Contra la propuesta de adscrlpclón del di-
rector del centro, los profesores que asl lo esti-
men podran formular la correspondiente reclama-
ción dirigida al director provincial y acompartada
de la documentación que se estime convenlente.

No se podrà reclamar alegando méritos que no
hayan sldo debldamente documentades en el mo-
mento de presentar las solicitudes.

7. El director del centro elevarà al director pro-
vincial la propuesta de adscrlpclón acompanada de
la documentación presentada por los profesores.
Aslmismo. se adjuntaran las reclamaciones en el
caso de que las hubiera y un informe de la Inspec-
clón Tècnica de Educación.

8. A la vista de la propuesta. las reclamaciones
y el informe de la Inspección Tècnica de Educa-
ción, el director provincial procederà a la adscrip-
ción del profesorado con destino definitivo.

9. Contra la resolución del director provincial,
podrà interponerse recurso de alzada según lo es-
tablecido en la Ley de Procedimiento Administra-
tivo, dentro del plazo de... dlas contados a partir
de la fecha de la resolución del director provincial.

10. La adscripción realizada tendra efectes
para el próximo curso escolar.

Los puestos no cubiertos se convocaran a con-
curso de traslados.

Catalogo de puestos de los centros de menos
de D unidades que tengan alumnes del Cicló
Superior

1. Centros de 7 unidades, de las cuales 2 son
de Cicló Superior:

2 Preescolar.
3 Cicló Inicial -t- Cicló Medio.
1 Filologia +• Inglés.
1 Educación Física.
Total profesores: 8.
2. Centros de 6 unidades. de las cuales 2 son

de Cicle Superior:
1 Preescolar.
3 Cicló Inicial + Cicló Medio.
1 Filologia + Inglés.
1 Matemàticas + C. de la Nat. + Tecnologia.
1 Educación Física.
Total de profesores: 7.
3. Centros de 5 unidades, de las cuaíes 2 son

de Cicló Superior:
1 Preescolar.
2 Cicló Inicial + Cido Medio.
1 Filologia -f Inglés.
1 Matemàticas + C. de la Nat. + Tecnologia.
1 Educación Física.
Total de profesores: 6.
4 Centros de 4, 3. 2 y 1 unidades.
Tantos profesores como unidades.

Catalogo de puestos de un centro de 8
unidades de EGB y 2 de Preescolar

Cicló Superior:
1 Profesor de Filologia + Inglés.
1 Profesor de Filologia + Francés.
1 Profesor de Matemàticas * C. N. + Tec-

nologia.
1 Profesor de Ciencias Sociales.
1 Profesor de Educación Física.
Total de Unidades del Cicló Superior: 3.
Total de profesores del Cicle Superior: 5.
Cicló Medlo:
Total de unidades del Cicló Medlo: 3.
Total de profesores del Cicle Medio: 3.
Cicló Inicial:
Totaí de unidades del Cicló Inicial: 2.
Total de profesores del Cicle Inicial: 2.
Preescolar:
Total de unidades de Preescolar: 2.
Total de profesores de Preescolar: 2.
Total de profesores de un centro de 8 unida-

des de EGB y 2 de Preescolar: 12.

Catalogo de puestos de un centro de 16
unidades de EGB y 4 de Preescolar

Cicló Superior:
1 Profesor de Filologia + Inglés.
2 Profesores de Filologia + Francés.
2 Profesores de Matemàticas t- C. N. +• Tec-

nologia.
2 Profesores de Ciencias Sociales.
1 Profesor de Educaclón Física.

Total de unidades del Cicle Superior: 6.
Total de profesores del Cicló Superior: 8.
Cicló Medio:
Totai de unidades: 6.
Cicle Inicial:
Total de unidades: 4.
Total de profesores de Cicló Medlo e Inicial: 11
Preescolar;
Total de unidades: 4.
Total de profesores; 4.
Total de profesores de un centro de 16 unida-

des de EGB y 4 de Preescolar: 23.

Catalogo de puestos de un centro de 24
unidades de EGB y 6 de Preescolar

Cicló Superior:
2 Profesores de Filologia + Inglés.
2 Profesores de Filologia + Francés.
3 Profesores de Matemàticas + C. N. + Tec-

nologia.
2 Profesores de Ciencias Sociales.
2 Profesores de Educación Física.
Total de unidades del Cicló Superior; 9.
Total de profesores del Cicle Superiof: 11.
Cicló Medio:
Total de unidades: 9.
Cicló Inicial:
Total de unidades. 6.
Total de profesores del Cicló Medlo e Inicial:

16.
Preescolar:
Total de unidades: 6.
Total de profesores: 7.
Total de profesores de un centro de 24 unida-

des de EGB y 6 de Preescolar: 34.

Catalogo de puestos de un centro de 32
unidades de EGB y B de Preescolar

Cicle Superior;
2 Profesores de Filologia + Inglés.
3 Profesores de Filologia 4 Francés.
5 Profesores de Matemàticas + C. N. + Tec-

nologia.
2 Profesores de Ciencias Sociales.
2 Profesores de Educación Física.
Total de unidades del Cicle Superior: 12.
Total de profesores del Cicló Superior: 14.
Cicló Medio:
Total de unidades: 12.
Cicló inicial:
Total de unidades: 8.
Total de profesores del Cicló Medio e Inicial:

22.
Preescolar:
Total de unidades: 8.
Total de profesores: 9.
Total de profesores de un centro de 32 unida-

des de EGB y 8 de Preescolar: 45.

Catalogo de puestos de un centro de 48
unidades de EGB y 12 de Preescolar

Cicló Superior:
5 Profesores de Filologia •+• Inglés.
5 Profesores de Filologia + Francés.
6 Profesores de Matemàticas + C. N. + Tec-

nologia.
3 Profesores de Ciencias Sociales.
3 Profesores de Educación Física.
Tota! de unidades del Cicló Superior: 18.
Total de profesores del Cicle Superior: 22.
Cicló Medio:
Total de unidades: 18.
Cicló Inicial:
Total de unidades: 12.
Total de profesores del Cicló Medio e Inicial:

32.
Preescolar.
Total de unidades: 12.
Total de profesores 14.
Total de profesores de un centro de 48 unida-

des de EGB y 12 de Preescolar: 68.

Guia del nuevo concurso
de traslados de EGB

ALGUNES VARIACIONS RESPECTE AL DOCU-
MENT: El professorat que no puga adscriure's
a la seua especialitat, en el cas de produir-se
una vacant al centre, podrà accedir sense haver
de concursar.

Es podrà canviar d'especialitat. L'adscripció
es realitzarà el primer trimestre del curs 89-90.

ADVERTENCIAS PREVIAS: Estàs orientaclo-
nes deben ser tenidas por provisionaJes hasta tan-
to no se publlque el Decreto y sus desarrollos
definitives.

MECÀNICA DEL CONCURSO

Convocatòria y vacantes

Se ajustarà a este modelo de concurso la pro-
visión de los puestos de trabajo de los Centros Pú-
blicos de Preescolar, EGB y Educaclón Especial.
a excepclón de los que se encuentran en el
extranjero.

La convocatòria del concurso serà anual, de
turno únlco y dlrectamente a un centro.

Los puestos de trabajo que se podran cubrir
por concurso seran los correspondientes a las sí-
gulentes especialldades:

— Educación Especial que Incluye apoyo a la
Integración.

— Educación Preescolar.
— Educación General Bàsica, cicles Inicial y

Medio.
— Educación General Bàsica. Filologia e Idio-

ma Moderno.
— EGB. Matemàticas y Ciencias de la Na-

turaleza.
— Educación General Bàsica, Ciencias So-

ciales.
— Educación General Bàsica, Educación Fí-

sica.
El número de puestos de cada especlalidad

està en función del catalogo del centro.
En las CCAA con lengua pròpia se podran es-

tablecer requisitos prevlos, para acceder a ciertas
plazas, en función de la cooflcialidad de las len-
guas.

En el concurso se proveeràn:
— Las vacantes producldas hasta el 31 de di-

ciembre del arto de la convocatòria.
— Las vacantes previstas por la jubilación for-

zosa durante el curso en que se resuelve el
concurso.

— Todas las resultas que se produzcan duran-
te la resolución del concurso a excepción, en las
primeras convocatorias. de aquéllas que se preci-
se reservar para hacer valer el derecho de los pro-
fesores que. estando definitives en el centro en
el momento de la adscripción, no pudieron acce-
der a un puesto de su especialldad por no tener
suficlente puntuación y todavía siguen optando a
el (ver apartado Derechos de los profesores que
no obtlenen puesto en la especialldad deseada).

Todas las vacantes a las que se hace referèn-
cia corresponden a puestos de trabajo cuyo fun-
clonamiento estè prevlsto en la planiflcación es-
colar.

Prevlo a la convocatòria se publicaré el catalo-
go de puestos de trabajo por centro con expre-
sión de los códlgos.

El concurso tendra dos fases:
— De resolución provisional, sujeta a recla-

mación.
— De resolución definitiva.
Se publicaran los resultados de arribas fases

Hoja de pellción

La hoja de petlción recogerà hasta 99 aparta-
dos para otras tantas posibles peticiones.

En cada apartado se puede indicar el códlgo de
un centro concreto o el de una localidad comple-
ta, en este ultimo caso el profesor pide todos los
centros de la localidad sm indicar prioridad entre
ellos.

Se pueden incluir códigos de centro y de loca-
lidad en la mlsma hoja de petlción.

En función de estos criterlos se pueden dar tres
casos;

Prlmero; SI un profesor incluye en su hoja de
peticlón solo códigos de centros, de la mlsma o
de diferentes localidades, incluso Intercalando los
de dlstintas localidades, Indica que concursa úni-
camente a los centros que especifica y con el or-
den de preferència, entre ellos. que fija en su
peticlón.

Segundo: SI un profesor incluye en su hoja de
petición solo códlgos de localidad, Indica que con-
cursa a todos los centros de cada localidad sin fi-
jar orden de preferència entre ellos però si entre

todos los de una localidad con respecto a los de
la siguiente.

Tercero: Si un profesor incluye en su hoja de
petición códigos de centro seguídos del de la lo-
calidad al que pertenecen, haga esto solo con una
o con varias localidades. indica que tija orden de
preferència solo entre los centros que específica
dentro de cada localidad y entre las localidades.

Derecho a la localidad

Los destinos se adjudicaran por centros con
expresión de la especialldad. aunque ello no exi-
ma de la impartición de otras ensenanzas para cu-
brlr el horarlo.

Una vez obtenido puesto en un centro de una
localidad concreta, se obtiene también el derecho
a la localidad para los casos de supresión de uni-
dades, resolución de sentencias. excedencias es-
peciales y otros analogos.

Preferència para la obtenclón de pueslo
y desempates

La preferència para la obtenclón de un puesto
viene dada por la mayor puntuación derivada de la
apllcaclón del baremo.

En los casos de empate en la puntuación total,
estos se dlrimen atendiendo a los slguientes crl-
terios aplicados de forma suceslva en caso de per-
sistir el empate:

Primero: La puntuación obtenlda por cada con-
cursante en los crlterios a), b) y d) del baremo por
este orden. Estos criterlos se corresponden con
la permanència en un puesto de trabajo y con los
•mor, de Servicio.

Segundo: Ano de ingreso en el cuerpo y me-
nor número obtenido en la promoclón de acceso
por este orden.

Irrenunctabllldad del destino

El destino obtenido en la adjudlcación provisio-
nal del concurso puede ser renunclado. no asf el
obtenido en la resolución definitiva.

Toma de posesión

La toma de posesión del destino obtenido en el
concurso serà con efectos de 1 de septiembre del
-itio de la resolución del concurso.

BAREMO

El orden de prlorldad para la obtención del pues-
to de trabajo vendran dado por la mayor puntua-
ción derivada de la apllcación de los siguíentes
criterlos:

a) Tiempo de permanència Inlnterrumpida
como funcíonarlo de carrera con destino definiti-
vo en el centro desde el que se particlpan (lo que
significa que concursar para cambiar de especía-
lidad no implica hacerto con cero puntos en la es-
pecialldad nueva).

La permanència en un puesto de caràcter sin-
gular puntua de la misma forma a efectos de con-
curso para volver a un puesto ordlnarlo (lo que sig-

nifica que no se plerden puntos para el concurso
general cuando se està en uno de esos puestos).

b) Si el centro està considerado como de difí-
cil desempefto. la puntuación serà doble.

c) Tiempo transcum'do en situación de pro-
visional Idad.

d) Anos de servicio activo como funcionaries
de carrera en el Cuerpo de Profesores de EGB (lo
que significa que no cuentan los servicios en otros
cuerpos de la Administración aun cuando fueran
también docentes ni los interlnos).

e) Cursos de especialización y perfecciona-
miento organlzados por la Administración. homo-
logades o equlvalentes.

f) Ejerciclo de cargos untpersonales de gobier-
no de los centros.

g) Titulaciones académicas distintas de las alè-
gadas para el Ingreso

En todos los criterlos de temporalidad. las frac-
ciones de ano no se puntuaran si son inferiores a
6 meses, y se puntuaran como ano completo si
son superiores a ese tlempo (ej. 3 artos y 4 me-
ses « 3 aflos. 3 artos y 7 meses = 4 artos).

Solo se tendràn en cuenta aquellos méritos que
hayan sido invocades, y debidamente documenta-
des, por los concursantes y estén cumplidos o re-
conocidos en la fecha de expiración del plazo de
presentación de instancias.

Puntuación ordinària

De los criterios descrites en el punto anterior,
los de aplicación general, y su valoración, son:

Tiempo de permanència (Ver cuadro)

Lo que significa que una permanència superior
a seis anos e inferior a 27 en el mismo centro està
premiada en el nuevo modelo de concurso con
respecto al anterior.

Anos de servicio activo

1 punto por aiio

Provisionalidad
1 punto/afio hasta que obtengan la propiedad

definitiva.

Puntuación extraordinària

Cursos de especialización y perfeccionamiento
Se otorgarà una puntuación por cada curso sin

que el total de la puntuación en este criterio pue-
da exceder de 2 puntos.

Ejercicio de cargos unipersonales

Se otorgarà una puntuación por ano de ejerci-
cio de un cargo, que va a depender del cargo y
del tipo de centro, sin que la puntuación por este
criterio pueda exceder de 3 puntos por ano. (Esta
puntuación ha sido considerada excesiva por las
organizaciones sindicales.)

Titulaciones académicas

Se otorgarà una puntuación por cada titulación
diferente de la utllizada para el acceso, que va a

Dos primeros artos
Tercer afio
CuartO arto
Quinto arto
Sexto a décimo artos
Undécimo y slguientes

PUESTO ORDINARIO
O SINGULAR

1 punto
1 punto
2 puntos
3 puntos
4 puntos/afto
I'S puntos/arto

PUESTO DIFÍCIL
ORDINARIO O SINGULAR

2 puntos
2 puntos
4 puntos
6 puntos
8 puntos/afto
3 puntos/aiïo

La puntuación acumulada por esle apartado seria:

El segundo arto
El tercer arto
El cuarto afio
El quinto arto
Et sexto arto
El séptimo arto
Eloctavoafio
El noveno arto
El décimo arto
El undóclmo afto

1 punto
2 puntos
4 puntos
7 puntos

11 puntos
15 puntos
19 puntos
23 puntos
27 puntos
28'5 puntos

2 puntos
4 puntos
6 puntos

1 4 puntos
22 puntos
30 puntos
38 puntos
46 puntos
54 puntos
57 puntos

4 1



depender de la categoria de la tltulación, sln que
el total de la puntuación en este criterio pueda ex-
ceder de 2 puntos

Puntos que se pierden en un traslado de
puesto

Con el cambio de puesto, aun dentro de un mis-
mo centfo, se perderen únicamente los puntos
que corresponden a la permanència en dicho
puesto manteniéndose todos los demàs.

Esta regla general tiene dos excepclones:
— Los provisionales no pierden los puntos de

provisionalidad, aunque cambien de puesto, hasta
tanto no obtengan un destino definilivo.

— Los profesores que a consecuencia de la
adscripción estén desempefiando un puesto dife-
rente de aquel por el que optaron, no perderàn
puntos cuando accedan a el por traslado o jubila-
ción de un companero que lo estó desempeftando.

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO

Qulénes pueden concursar

Pueden concursar los funcionaries de carrera
del Cuerpo de Profesores de EGB que no se en-
cuentren en la sítuación de Suspensión de funcio-
nes Los excedentes voluntarios deberàn, no obs-
tante, reunir las condiciones precisas para ha-
cerlo.

Ouiénes no pueden concursar

No puede participar en el concurso;
— El profesor que, al finalizar el curso de la

convocatòria, no lleve al menos dos aflos en el
destino desde el que concursa.

— El profesor que se encuentra en la situación
de suspensión de funciones.

Quiénes estén obligades a concursar

Estan oblígados a concursar los profesores
que. sin tener destino definitivo. se encuentren en
alguna de las siguientes situaclones:

— En destino provisional, sea por no haber ob-
tenido todavia un destino definitivo o por haber
reingresado con deslino provisional.

— Procedente de escuela suprimida
— Con resolución firme de expediente dis-

ciplinario.
— Tras cumplimiento de sentencia o resoiu-

ción de recurso.
— En excedència forzosa.
— Cumplida la sanción de suspensión de fun-

ciones

Adjudicación forzosa

En et caso de que un profssor que tiene obli-
gación de participar no obtenga destino de los so-
licitados. serà destinado, de forma provisional o
definitiva, a un puesto. para el que esté habilita-
do. de la Comunidad Autònoma en la que servia
provisionalmente, salvo que haya obtentdo desti-
no delinitivo en puestos no cubiertos por este
concurso

SITUACIONES ESPECIALES

Vamos a recoger en este capitulo aquellas si-
tuaciones que implican derechos u obligaclones
especiales de cara a la participación y lo puntua-
ciòn en el concurso.

Derecho preferente a una localidad
determinada

Tendràn derecho preferente a un puesto de tra-
bajo de una localidad determinada, hasta que lo
obtengan una vez, los profesores que se encuen-
tren en alguna de las situaciones que se indican y
por el orden en que aparecen:

1. Los que lo Menen reconocido por una reso-
lución administrativa.

2. Los profesores a los que se les haya supri-
mido su puesto.

3. Los profesores a los que se les haya modi-
ficado su puesto y no reúnan los requisitos para
desempefiar el nuevo.

4. Los procedentes de centros esparioles en
el extranjero que cesen en estos por Imperativo
de tiempo,

5. Los profesores a los que se les termina el
plazo de adscripción a un puesto de la función
inspectora.

è Los que ocupaban puestos en la Administra-
clón permaneciendo en servicio activo en el Cuer-
po de EGB.

7. Los excedentes forzosos.
8. Los que hayan cumplido la sanción de sus-

pensión de funciones.
9. Los excedentes voluntàries por este orden.

excedència por atención a hijos menores. exce-
dència por paso a otro Cuerpo de la Adminlstra-
ción. y excedència por interès particular.

Las condiciones previas para hacer uso del de-
recho de preferència a la localidad son;

— Que el puesto, que otorga el derecho. fue-
ra obtenldo por el procedímiento normal de pro-
vtslón.

— Que haya un puesto vacante para el que el
profesor esté legitimació.

Para hacer uso del derecho de preferència a
una localidad. el profesor debe concursar a todos
los centros existentes en la mlsma. De otra forma,
si existlese vacante en un centro no solicitado, el
profesor decaerfa de su derecho de preferència.

Supresiones y rnodificaciones de puestos y
cumplimiento de sentencia o resolución de
recurso

La mecànica para fijar a què profesor afecta la
supresión o modiflcación de un puesto està reco-
gida ert el capitulo 5, aquí nos referimos solamen-
te a lo que respecta a la participación en el con-
curso y la puntuación.

Ademàs de las condiciones generales descritas
en el apartado Derecho preferente a una localidad
determinada, en los casos de profesores que con-
curren desde un destino provisional por alguna de
las razones Indicadas en el titulo del punto, se les
considerarà como centro de procedència aquél
que les suprimieron o eliminaren, y se les acumu-
laran, a efectos de puntuación en el criterio de
permanència en el centro:

— Los puntos que te correspondan por los ser-
vicios prestados. con caràcter definitivo, en el
centro del que procedia cuando obtuvo el puesto
que le han suprimido o ellmínado.

— Los puntos que le correspondan por los ser-
vicios prestados provisionalmente con posteriori-
dad a la supresión o resolución.

Ejemplo: Un profesor al que se le suprime el
puesto que obtuvo en el centro B, que desempe-
rió durante 3 anos. al que llego procedents del
centro A, que sirvió durante 5 anos, y que. des-
pués de la supresión. ha estado 2 anos provisio-
nal. La puntuación que le corresponde en el cri-
terio de permanència en el centro para el concur-
so de traslados, si consideramos que todos los
centros eran ordinarios. es:

— Por el centro B, el de procedència; 2 pun-
tos

— Por el centro A: 7 puntos.
— Por los centros donde ha estado después:

1 punto.
Puntuación total en el criterio: 10 puntos.
El profesor. de los comprendidos en este pun-

to. que no participe en el primer concurso que se
convoque serà desíinado provisionalmente a un
puesto de la Comunidad Autònoma en la que pres-
taba servicios. en los casos de sentencia o recur-
so podran optar por la provincià del centro anula-
do o la de origen.

De concursar y no obterier destino en las tres
primeras convocatòries serà destinado definitiva-
mente a un puesto para el que esté habilitado. sin
perder por ello su derecho a la localidad.

Profesores en excedència forzosa o cumpllda
la sanción de suspensión de funciones

El procedímiento para el relngreso de los pro-
fesores que se encuentren en alguno de los ca-
sos recogidos en este punto se producirà por uno
de los siguientes m e todos

— Adscripción con caràcter provisional con
obligación de concursar en la primera convo-
catòria.

Para esta adscripción el orden de los grupos es:
— Excedentes forzosos.
— Cumplida la sanción de suspensión.
— Adscripción definitiva mediante el concurso.
En estos casos, si el profesor no participa en

el primer concurso que se convoque serà decla-
ra do en situación de excedència voluntària.

De participar y no obtener destino serà desti-
nado forzoso en la Comunidad Autònoma de ori-
gen.

La puntuación en el criterio de permanència en
el centro serà la que le corresponda de acumular,
al centro en el que estaba definitivo, los servicios
prestados provisionalmente con posterioridad.

Profesores en excedència voluntària o tras
resolución firme de expediente dlsclptlnarlo

Los profesores que se encuentren en la situa-
ción de excedència voluntària y quleran reingresar
podran hacerlo por alguno de los mótodos que se
describen en el apartado Profesores en excedèn-
cia forzosa o cumplida la sanclón de suspensión
de funciones, siempre en un orden posterior al allí
reseftado.

De no tener otra especialidad reconocida en el
acceso. se les adscribirà a un puesto de los Cl-
clos Inicial y Medio.

Los profesores que se encuentran en alguno de
fos casos recogidos en este punto, de no concur-
sar en la primera convocatòria seran destinados.
de existir vacante, en ta Comunidad Autònoma en
la que solícitaron.

Se considerarà como centro de procedència el
úitimo que sirvieron con destino definitivo y se les
acumularan los puntos que les correspondan por
los servicios provisionales posteriores.

Profesores que a la entrada en vigor del nuevo
modelo de concurso estén en su primer
destino definitiva

Los profesores que se encuentren en este su-
puesto podran optar, en las dos primeras convo-
catorias del nuevo modelo de concurso, a que se
les apliquen los criterios a) o b) en su caso —de
permanència en el centro— o el criterio c) —de
provisionales— del baremo.

Profesores de escuelas rurales

Los profesores con destino definitivo en cen-
tros, conceptuades como rurales por el Estatuto
del Magisterio, se les puntuaran los servicios de
dichos centros como los conceptuades de «difícil
desempefïot en las cinco primeras convocatòries
del nuevo modelo de concurso.

Profesores de Eòucaciòn Especial, Educacion
Física y Escuelas Hogar

En las cinco primeras convocatorias del nuevo
modelo de concurso, los profesores contempla-
des en el titulo de este punto que lo posean, po-
dran ejercitar el derecho de priorldad a una loca-
lidad determinada una vez cumplldas las formatl-
dades que establecían las normas correspondien-
tes.

De no hacer valer el derecho en dichas convo-
catorias, deberàn utilizar los mecanismes norma-
les del concurso si desean volver a puestos de
provisión normal.

Hasta tanto no se proceda a reestructurar las
Escuelas Hogar su provisión seguirà rígiéndose
por la normativa antigua.

Profesores de escuelas de régimen especial

Los profesores de centros de régimen especial
que obtuvieron derecho a plaza en una localidad
determinada, sln consumir, o lleven diez aiïos en
el centro a la entrada en vigor del decreto podran
ejercer ese derecho en las cinco primeras convo-
catorias con el nuevo modelo.

De no usar el derecho en las cinco primeras
convocatorias decaeràn de el debiendo participar
normalmente en el concurso cuando quieran re-
gresar a un centro ordinario, conslderàndolos
como centro de procedència el de régimen es-
pecial.

Hasta tanto no se celebren los correspondien-
tes convenies, la provisión de estos centros se
reallzarà por el procedí m lent o antiguo a excepción
de tos centros dependientes del Ministerio de
Defensa.

Profesores de escuelas de Consejo Escolar
Primària

Los profesores de estos centros que lleven mas
de 10 anos, y continuen en ellos a la entrada en
vigor del nuevo modelo de concurso, podran op-
tar al derecho de preferència a la localidad con
ocasión de vacante en las primeras cinco con-
vocatorias.

De no hacer uso del derecho deberàn utllizar el
mecanismo normal del nuevo concurso para vol-
ver a un puesto de régimen normal de provisión.

SUPRESIÓN DE UNIDADES Y MODIFICACIÓN
DE PUESTOS DE TRABAJO

En los supuestos de supresión de un puesto de
trabajo en un centro concreto se darà opción para
que un profesor, que ocupa un puesto similar al
suprimido (misma especialidad) però al que no
afecta la supresión, pueda optar al traslado volun-
tariamente En caso de no existir voluntarios se
procederà a un traslado forzoso. En ambos casos
se aplicaran ciertos criterios que se indican mas
adelante.

En el caso de modificación de un puesto cuan-
do el titular no reúne las condiciones necesarias
para desempeiïar el nuevo, se aplicaran los mis-
mos cnterios.

Proceso de desplazamiento volunlario

En el supuesto de que el número de profeso-

res que desea optar al desplazamiento voluntaho,
fuese superior al de puestos suprimides o modlfi-
cados. para decidir quién o quiénes tienen al de-
recho se aplicaran, de forma sucesiva si persistie-
se el empate, los siguientes criterios:

—- Mayor antigúedad como propietario definiti-
vo en el centro.

— Mayor antigüedad en la promoción de in-
greso.

— Menor número obtenido en ella.

Proceso de desplazamiento forzoso

En ei supuesto ae que tuvtera que realizarse un
desplazamiento forzoso, para decidir què profesor
se desplaza se aplicaran, de forma sucesiva si per-
sistiese el empate, los siguientes críterios:

— Menor antigüedad como propietario en el
centro.

— Menor antigüedad en la promoción de ac-
ceso.

— Mayor número obtenido en ella

PERMUTAS

Las permutas no constituyen un derecho «per
se», por lo que la Administración se reserva la po-
slbllidad de concederlas aun en el supuesto de
que los solicitantes reúnan todas las condiciones
requeridas.

Condiciones para permutar

Los profesores que deseen optar a permuta de-
beràn reunir las siguientes condiciones

— Llevar al menos dos anos de destino defini-
tivo en el puesto que deseen permutar.

— Que los puestos sean de iguales caracterís-
ticas y forma de provisión.

— Que la diferencia en la antigüedad de servi-
cios de tos permutantes no exceda de 5 anos.

— Que les falten al menos 10 anos para la
jubilaclón.

— Que el informe de los organismos corres-
pondientes sea favorable.

Consecuencias de la permuta

A los profesores que hayan realizado una per-
muta:

— Les serà contabillzada esta como un concur-
so de trasiados a efectos de puntuación en el cri-
terio de permanència en el centro.

— No se les concederà nueva permuta hasta
tanto no pase un plazo mínimo de 10 aiïos desde
la anterior.

— No podran concursar hasta pasados 5 anos.
Se anularla la permuta si en los 2 anos siguien-

tes a ella uno de los profesores sollcitara la
excedència.

ADSCRIPCIÓN A UN PUESTO DE TRABAJO EN
EL CENTRO EN EL QUE SE SIRVE EN LA
ACTUALIDAD

Se entiende aquí por adscripción el proceso
que permite adjudicar a cada profesor un puesto
de una especialidad concreta en el centro en el
que tenga destino definitivo en el momenlo de rea-
lizarse aquella.

Mecànica de la adscripción

Deberàn participar todos los profesores con
destino definitivo en el centro aun cuando se en-
cuentren en situación de comisiòn de servicios.
excedència especial o cualquier otra que supon-
ga derecho a la reserva del puesto de trabajo.

El proceso de adscripción serà el siguiente:
Primero: El profesor indicarà, mediante instàn-

cia al director presentada en la Secretaria del cen-
tro, aquel o aquelles puestos a los que quiere op-
tar haciendo constància del orden de preferència
y presentando la documentación que acredite que

posee la tltulación o la experiència necesarias para
cada puesto. La acreditación de la experiència,
que solo serà vàlida si es en el mismo centro, serà
hecha por el director y visada por la Inspección
Tècnica

Segundo. El director del centro harà una pro-
puesta de adscripción que presentarà al Claustro
para su conocimiento y que serà recurrible.

En la propuesta del director se recogerà la ads-
cripción de cada profesor a un puesto aunque este
no sea de su especialidad.

Tercero: El profesor podrà recurrir. ante el di-
rector provincial correspondiente, la propuesta del
director del centro alegando únicamente aquellos
méritos debidamente documentades al realizar su
petición. Cada profesor tendra derecho a consul-
tar la documentación presentada por los otros
miembros del claustre que serà custodiada por el
secretario del centro.

Cuarto. A la vista de la propuesta del director
del centro, de las reclamaciones presentadas y del
informe de la Inspección. el director provincial pro-
cederà a la adscripción definitiva del profesorado
de cada centro.

Contra esta decisión de adscripción cabé recur-
so de alzada de conformidad con lo previsió por
la Ley de Procedimiento Admlnistrativo.

La adscripción entrarà en vigor el curso siguien-
te a su realización y los puestos no cubiertos se
convocaran en el siguiente concurso de traslados.

Adscripción automàtica

Con Independència del proceso descrito, que-
daran automàtlcamente adscrites al puesto que
obtuvieron en su dia:

— Los profesores que hayan obtenido plaza
mediante concurso de traslados de Preescolar o
de Educacion Especial.

— Los protesores que hayan obtenido plaza de
Educacion Física según las Ordenes Ministeriales
de 11/03/69 y de 21/01/88.

— Los profesores que hayan obtenido plaza de
apoyo a la integración según Orden Ministerial de
04/04/88.

Adscripción voluntària

El resto de los profesores. con destino definiti-
vo en el centro, podrà optar a la adscripción vo-
luntària a un puesto de una especialidad para la
que estén habllltados y que se realizarà aplicando
el baremo que se acoge en el apartado Prioridad
para ocupar un puesto y des/ mpate.

Los profesores que no obtengan el puesto so-
licitado elegiran, ante el director del centro, un
puesto de los que queden disponibles siguiendo
el orden de preferència establecido por los si-
guientes criterios, aplicades de forma sucesiva en
caso de persistir el empate:

— Antigüedad en el centro.
— Antigüedad en el cuerpo.
— Menor número de lista de la oposición.

Adscripción forzosa

Se entiende que la adscripción automàtica es
también forzosa, però ademas, cuando un profe-
sor renuncie a optar voluntariamente a la adscrip-
ción a un puesto, serà adscrito por el director
atendiendo al orden establecido según los crite-
rios descrites en el segundo apartado del punto
anterior y a los puestos disponibles por este
orden:

1 Ciclos Inicial y Medio.
2 Ciencias Sociales.
3. Matemàticas y Ciencias de la Naturaleza
4. Lengua e Idioma Moderno.

Prioridad para ocupar un puesto y desempate

La adscripción automàtica marca la prioridad
primera.

La prioridad para la obtención voluntària de un
puesto de trabajo depende de la mayor puntua-

ción obtenida en la aplicaclón del siguiente ba-
rem o:

Para los puestos de tos ciclos Inicial y Medio

— 1 punto por cada ano de ejercicio de la es-
pecialidad en el centro.

Para tos puestos las otras especiatidades

— 3 puntos por estar en posesión de un titulo
idóneo.

— 1 punto por cada afio de ejercicio de la es-
pecialidad en el centro.

En caso de empate entre vari os solicitantes de
un mismo puesto. aquél se dirime atendiendo a los
siguientes criterios. aplicades de forma sucesiva
de persistir el empate:

— Aiïos de perrn, lencia ininterrumpida en el
centro.

— Antigüedad en el cuerpo.
— Menor número de lista de la oposición.

De re eh o s de los profesores que no ob tienen
puesto en la especialidad deseada

Los profesores que tras el proceso de adscrip-
ción a un puesto no lo obtuviesen en la especíali-
dad a la que optaron y se ven obligados a impartir
otra en el centro en el que estan definitives, tie-
nen los siguientes derechos:

— De quedar vacante un puesto de su espe-
cialidad por traslado del profesor que lo ocupa u
otra causa, accederàn a el sin necesidad de par-
ticipar en el concurso y sin pérdlda, por tanto, de
puntos.

— De adquirir las condiciones, via titulación,
para el desempeno del puesto en el que estan
quedaran adscrites a la nueva especialidad sin ne-
cesidad de concursar y sin pérdlda de puntos.

HABILITACIÓN PARA IMPARTIR UNA O VARIAS
ESPECIALIDADES

Los profesores que se adscnben a una espe-
cialidad concreta en un centro quedan automàti-
camente habilitades para participar en los concur-
sos por esa especialidad. Para el caso de poseer
cualidades para Impartir otras especlali dad es se
procederà a la habilitación.

Mecànica para la habilitación

Aunque no esta definido el proceso, se espera
que sea similar al reflejado en el apartado Mecà-
nica de la adscripción, aunque tal vez habría que
realizarlo ante las Direcciones Provinciales y serà
la Inspección Tècnica correspondiente quien cer-
tifique la experiència en una especialidad.

Habilitación de oficio

Cuando un profesor no solicite ser habilitado
para alguna de las especialidades, la Administra-
ción lo habilitarà de oficio para la que tenga reco-
nocida en el acceso y. en todo caso. para la de
los ciclos Inicial y Medio.

CAMBIOS DE ESPECIALIDAD

Cuando un profesor desee cambiar de especia-
lidad deberà acreditar que esté habilitado para im-
partir la nueva a la que desea acceder.

En cualquier caso el profesor que desea carn-
biar de especialidad debe hacerlo particípando en
el concurso con la puntuación que le corresponda
de la aplicación del baremo conforme està reco-
gido en el capitulo 2.

Estan exentos de esta regla los profesores a
los que se ref lere el apartado Derechos de los pro-
fesores que no obtienen puesto en la especiali-
dad deseada, que no precisaren participar en el
concurso

Para hacerlo. en la hoja de petición indicarà el
orden de prioridad de especialidades. pudiendo
concursar a tantas cuantas esté habilitado.

La adscripción del profesorado de
EGB a las especialidades
El pasado 28 de noviembre, los sindicatos de la mesa sectorial de Educacion recibieron del MEC
el documento base para la negociación de los criterios, proceso y mecànica de la adscripción de
los profesores de EGB a las dlstintas especialidades didàcticas. La negociación se Iniciarà el 20 de
diclembre. El documento lleva anexos los catàlogos de puestos de trabajo de centros de menos de
8, 16, 24, 32 y 48 unidades de EGB y sus correspondlentes unldades de Preescolar.
Esla adscrlpclón se hace necesaria en congruència con el nuevo modelo de concurso de traslado,
único y por especialidades, ya negociado en sus aspectos bésicos y que, a la espera de los últimos
retoques, empezaró a regir desde el próxlmo curso.
EH publica a continuación el borrador de la adscripción, asi como los catalagos de puestos de tra-
bajo, para conocimiento de sus lectores.

ADSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES EN LOS
CENTROS EN LOS QUE SON DEFINITIVOS

1.° Concursaran en esta fase los profesores
que sean definitives en el centro, exceptuando
aquelles que hayan obtenido una plaza específica
por.

— Concurso de traslados de Preescolar o
Educacion Especial,

— Convocatorias para plazas de Educacion Fí-
sica de acuerdo con la Orden de 11 -3-69.

— Concurso a puestos de trabajo de Educa-
cion Física de acuerdo con la O.M de 28-11-88.

— Concurso a puestos de trabajo de apoyo a
la integración de acuerdo con la Orden Ministerial
de 4-4-88.
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