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ACABEM AMB LES DISCRIMINACIONS;

REVISIÓ SALARIAL
RECUPERACIÓ PODER ADQUISITIU

Per a que no
s'obliden de

l'ensenyament

S J. E.C.
SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LA
ENSENANZA CONFEDERADOS

UNION CONFEDERAL DE SINDICATOS
DE TRABAJADORES DE LA ENSENANZA

PROPUESTA DE PLATAFORMA Y MOVILIZACION
Las Confederaciones Sindicales UCSTE y STEC,

tras la elaboración conjunta de un amplio Plan de ac-
ción sindical para el presente curso, ante la continua
pérdida de poder adquisitivo en los salarios del pro-
fesorado, la situación de incertidumbre en la proble-
màtica de estabilidad y acceso de los interinos e in-
terinas y la progresiva implantación de una Reforma
educativa que no garantiza las necesarias condicio-
nes de calidad educativa y de trabajo; presentamos
al profesorado la plataforma expresada a continua-
ción, para su debaté y discusión en los centros de tra-
bajo. UCSTE y STEC consideran imprescindible la
movilización, que proponemos se inicie a final de ene-
ro, si el nuevo equipo del MEC —al que se ha exigido
la negociación urgente sobre los temas indicades—
no da pasos significaíivos para abordar y solucionar
positívamente los puntos de esta plataforma, muchos
de los cuales ya deberían estar resuelíos. La misma
ha sido presentada también a los sindicatos progre-
sistas del sector, con el objetivo de propiciar acuer-
dos y movilizaciones conjuntas.

La Plataforma es la siguiente:

1. RETRIBUCIONES:

— Recuperación del poder adquisitivo de los
salarios.

— Clàusula de revisión salarial.

2. INTERINOS:

— Estabilidad y acceso a la Función Pública Do-
cente a los 3 aiïos de servicios.

— Equiparación en las condiciones de trabajo.

3. PRIVADA:

— Equiparación de las condiciones de trabajo
con la ensenanza pública.

4. REFORMA EDUCATIVA EN CONDICIONES DE
CALIDAD:

— Incremento del presupuesto educativo hasta
el 6% del PIB.

— Aumento de las partidas presupuestarias de
los centros.

— Equiparación de Agregados y Catedràticos,
hacia el Cuerpo Único de Ensenantes.

— Plan de Formacíón Permanente del Profesora-
do en horario lectivo.

— Aumento de las plantillas docentes y no do-
centes, enmarcado en un Plan de Empleo.

— Negociación del mapa escolar y de la píanifi-
cación de plantillas del profesorado.

— Formación Inicial con titulación única.

5. MEJORA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO:

— Regulación de la jornada laboral y del calen-
dario escolar.

— Reducción del horario lectivo para los mayo-
res de 55 aiïos.

— Solución definitiva de la Responsabilidad Civil
del profesorado.

— Regulación de los Comedores Escolares.

6. DERECHOS SINDICALES:

— Reconocimiento del derecho a la negociación
colectiva.

— Reforma de la LORS: delegados y delegadas
de centro.

Secretariados Confederales de UCSTE y STEC
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també
en aquest número:

- SUPLEMENT: «UCSTE I
STEC DAVANT LA
REFORMA EDUCATIVA»

- PÀGINES CENTRALS:
«CONCLUSIONS
JORNADES EE MM»

- ESPECIAL CONVENI
ENSENYAMENT PRIVAT

- MOBILITZACIONS
INTERINS

- INFORME: «COMISSIÓ
POLÍTICA LINGÜÍSTICA»

- PROJECTE
RESPONSABILITAT CiVlL "

- PROJECTE DE
MODIFICACIÓ A LA
FUNCIÓ DOCENT

- NOU CONCURS DE
TRASLLATS D'EGB

- UNITAT SINDICAL

La revisió salarial i els
pressupostos del 90

De segur aquest mes va a ser decisiu per a que se'ns aplique, o
no, a l'ensenyament la clàusula de revisió salarial. Com recordareu,
el 20 d'octubre de 1988 es va signar a la Mesa General de la Funció
Pública Valenciana un acord que suposava l'aplicació als treballadors
depenents de la Generalitat d'una massa salarial addicional de 2'6
punts (mentre que a la resta de l'Estat era de l'1'59) Í una clàusula
de revisió salarial que establia que la desviació produïda en l'IPC al
llarg de l'any 89 per damunt del 3% es pagaria amb efectes retroac-
tius des de l'1 de gener del 89.

L'acord, positiu en principi, malgrat haver estat aprovat en una
Mesa i per uns sindicats que havien de representar al conjunt dels tre-
balladors, «oblidava» un dels tres sectors representats en aquesta
Mesa: l'Ensenyament.

Les conseqüències ja són ben conegudes: des de que la Mesa
es va reunir el mes d'abril per a donar el vist i plau als acords secto-
rials de Sanitat í Administració General, ja no s'ha tornat a reunir. I
això malgrat el compromís de la Mesa d'estudiar si hi havia discrimi-
nació o no de l'ensenyament en relació a la resta de funcionaris.

Acaba d'aparèixer l'estudi sobre l'IPC de l'any 90, amb un resul-
tat del 6'9%. Això suposa parlar d'una quantitat no gens desprecia-
ble (al voltant de les 100.000 ptes. per al grup B).

Però la importància de la revisió salarial va més enllà d'unes quan-
titats, per importants que siguen. En un sector que depèn, quant a re-
tribucions, dels pressupostos de l'Estat, i tenint en compte els min-
vats augments que ens reserven any rere any, la revisió salarial es con-
verteix en peça clau de les nostres retribucions.

Des del sindicat hem fet un esforç al llarg de tot l'any passat per
tal que aquest tema no caigués en l'oblit. Ara és l'hora de fer un es-
forç més. És l'hora d'estar disposats a mobilitzar-nos si ens quedem
fora, i és l'hora de pronunciar-se clarament sobre les retribucions del
90.

LA NOSTRA POSICIÓ

1. Recuperació de 3'9% punts de l'any 89.
2. 9% d'augment per a l'any 90 (que contemple la previsió d'in-

flació «oficial» per a l'any 90 i recupere part del poder adquisitiu per-
dut als darrers anys).

3. Revisió semestral automàtica dels salaris.
Entenem que aquestes reivindicacions són per a tots els sectors

que depenen dels pressupostos.
La defensa d'una postura unitària per part dels sindicats de

l'ensenyament i la discussió en tots els claustres fa falta en aquests
moments. Fa falta la nostra participació per a que no s'obliden de
l'ensenyament.



2/ACTUALITAT

Negociació nou concurs de trasllats d'EGB
El Reial Decret que regula la pro-

visió de llocs de treball en la dispo-
sició final 3.a contempla la possibi-
litat d'habilitació per experiència als
professors dels plans d'estudi ante-
riors a 1967. L'STE-PV entén que
açò no significa tancar la possibili-
tat de ampliar-la als professors dels
plans del 67 i 71.

Com a Comunitat amb competèn-
cies plenes en matèria d'educació,
considerem que la Conselleria ha de
plantejar-se la importància d'aquest
tema per a una aplicació eficaç del
nou model de concurs.

Totes les Administracions educa-
tives han de reconèixer i valorar el
fet que al llarg deís anys, per neces-
sitats del sistema educatiu, han
existit molts professors i professo-
res que als seus respectius centres
no han pogut exercir l'especialitat
per la que varen accedir, sinó per
aquelles que eren necessàries per
als centres.

De no resoldre's el tema abans
que el professorat inicie el procés
d'habilitació, es produiran nombro-
sos problemes.

Al mateix temps plantegem a la
Conselleria la necessitat que assu-
mesca realment les seues compe-
tències en tot el desenvolupament
del Concurs, intentant que no apa-
reguen contradiccions devaluant un
model que globalment .considerem
positiu respecte el vigent actual-
ment.

En aquest sentit, també és ne-
cessari que la Conselleria informe
els Sindicats sobre la seua situació
actual i les seues previsions res-
pecte el desenvolupament de la Re-
forma educativa al PV, tenint en
compte l'Acord Marc de febrer en-
tre totes les Administracions res-
pecte a aspectes de la futura Re-
forma educativa, i en especial res-
pecte al procés d'elaboració del
Mapa Escolar que arreplegue la pla-

Les beques i els Centres d'EGB

Cal personal administratiu
Cal recordar que existeix una de-

manda clara dels col·legis públics
davant la quantitat de burocràcia
que genera l'Administració i que es
tramet als centres d'EGB.

Pot ser clar que la burocràcia
que generen els centres passe a les
hores no lectives dels equips di-
rectius.

Pot ser clar que hi hagen vega-
des d'autèntic oficinisme al treball
orgahitzatiu i pedagògic dels cen-
tres.

Ara bé, exemples com la darrera
forma com s'ha portat endavant el
desenvolupament de les ajudes
econòmiques pels llibres de text.
On es va portar endavant tota una
recollida de dades familiars, econò-
miques í socials, on es demanà el
nombre dels comptes corrents de
les persones sol·licitants, on el con-
sell escolar va fer la baremació de
les dades recollides, on després de
tot aquest treball l'Administració re-

sol que siga el consell escolar qui
pague les ajudes, amb més recolli-
da de dades i més responsabilitat i
penositat pels membres del consell
escolar i sobretot dels equips di-
rectius.

Exemples com les recollides de
sol·licituds per les ajudes de menja-
dors. On existeix també tota una
gran recollida de dades familiars,
socials i econòmiques; on el conseü
escolar també té que fer la barema-
ció; on existeix també una gran
quantitat de responsabilitat i peno-
sitat en el treball dels membres del
consell escolar.

Exemples com la constant reco-
llida de dades estadístiques per la
Conselleria, etc.

Ens porten a una demanda clara.
Els Centres d'EGB necessiten per-
sonal administratiu.

A més a més, cal recordar que
aquesta forma d'entendre l'autono-
mia als Centres Públics no vol dir
donar-los més treball burocràtic.

Comunicat dels directors
de l'Horta Nord

(Publiquem, pel seu interès, aquesta iniciativa, que esperem tïn-
ga continuïtat en altres zones. ÀNIM.)

El Col·lectiu de Directors dels Col·legis Públics d'EGB de l'Horta
Nord, sector marítim, posa en informació a la Junta de Personal els se-
güents punts i acords produïts en la reunió del 12 de gener del present
any al Col·legi San Juan Evangelista, de Massamagrell.

1 ,er) Demanar personal administratiu per la tasca que porta la bu-
rocràcia generada per l'Administració i pel propi centre.

2.n) Racionalitzar la normativa de les hores lectives ï no lectives
dels òrgans unipersonals (menys hores lectives i més hores no lectives).

3.er) Donar la nostra protesta per la forma com s'ha portat enda-
vant el pagament de les ajudes dels llibres de text i el fet que els Con-
sells Escolars hagen tingut que ser els vehicles d'aquesta operació.

4.t) Motivar als diferents claustres per l'elecció de delegats de
centres.

Poblacions del Col·lectiu: Meliana, Foios, Albalat dels Sorells, Al-
buixech, Emperador, Museros, Massalfassar, Massamagrell, Pobla de
Farnals, El Puig, Rafelbunyol, Puçol.

12 de gener de 1990

nificació de centres, assumpte que
ha de ser negociat amb els Sin-
dicats.

Quan tingau a les vostres mans
aquest número ja haurà estat publi-
cada l'Ordre d'Habilitació pel pro-
fessorat. Aquesta com ja hem dit
abans, no arreplega totes les de-
mandes que l'STE-PV ha fet a l'Ad-
ministració al respecte, com ara
l'habilitació per experiència docent
de tot el professorat, ni tampoc no
reconeix a l'igual que el Reial De-
cret la unitat lingüística, etc.

S'ha aconseguit almenys la pos-
sibilitat d'obertura del registre d'es-
pecialitats en períodes més curts,
però sempre en coordinació amb
les demés CC AA, presència sindi-
cal en totes les comissions d'estu-
di, encara que amb limitacions per
la impossibilitat d'estar en les ma-
teixes condicions que els membres
d'aquestes.

Al mateix temps, a la darrera
Mesa Sectorial del passat dia
15-12-1989 vam aprovar un calen-
dari de negociació dels temes que
la Conselleria té competències i
que són producte del desenvolu-
pament del Reial Decret. Aquests
temes són:

Criteris de zones Í llocs rí'espe-
cial dificultat. Abans d'acabar ge-
ner.

Criteris d'adscripció. Abans del
10 de febrer.

Catàleg. Iniciar la negociació
paral·lela a l'adscripció.

Llocs de caràcter singular.
Abans del 30 d'abril.

Per a la negociació d'aquests te-
mes es constituiran comissions de
treball en les que participaran els
sindicats i els representants de
l'Administració. Com ja hem infor-
mat als darrers ALL-I-OLI, el curs
passat vam tindré reunions prepara-
tòries sobre zonificació i adscripció.
Ara, després de la paralització de
les negociacions durant un llarg pe-
ríode de temps, ens tornarem a veu-
re les cares amb l'Administració.

Tenim el compromís de portar el
debat a tots els centres, per a que
d'aquesta manera totes les treballa-
d o r e s i t r e b a l l a d o r s de
l'ensenyament aporteu l'opinió al
voltant d'uns temes que conside-
rem importants per al futur de l'es-
cola.

Ante el
conflicte de
los conserges

Ante el conflicte surgido a raíz
del despido de mas de 50 conser-
jes de Centros de Ensenanzas Me-
dias del País Valenciano, el STE-PV
(UCSTE) desea manifestar:

1. La denuncia por la actuacíón
de la Administración pública valen-
ciana al despedir a unos trabajado-
res, mas aún si estos han estado
ejerciendo su trabajo de forma com-
petente y continuada mas de dos y
hasta mas de tres aiïos en algunos
casos.

2. Consideramos que este he-
cho no constituye solo una falta de
sensibilidad de la Administración va-
lenciana, sinó también el desprecio
al derecho f undamental a seguir tra-
bajando, constituyendo un peligro-
so precedente para otros colecti-
vos de trabajadores.

3. Por todo ello, el STE-PV
(UCSTE} expresa públicamente su
solidaridad con estos trabajado-
res, apoyando las medidas que de-
cidan los afectades, y quiere hacer
constar que solo con la estabilídad
del personal interino y el reconoci-
miento de una forma de acceso di-
recta a los tres anos de experiència
se puede resolver con justícia esta
sïtuación, similar a la de miles de en-
senantes interinos.

El STE-PV, por su parte, ya ha
planteado a la Conselleria de Admi-
nistración Pública la protesta por
esta nueva falta de sensibilidad.

Professorat interí

Ara ens toca moure
a nosaltres
El que ja hem fet: Enguany hem començat a coordinar-nos ben
prompte, ja hem actualitzat la taula reivindicativa (veure annex 1),
hem avançat prou en la discussió al voltant de noves modalitats d'ac-
cés (veure darrer ALL-I-OLI) i hem aconsseguit millorar la nostra coor-
dinació intercomarcal.
El que ens queda per fer: Bàsicament es tracta de ser capaços de
dur a la pràctica tot allò que diem. Ja hem fet uns quans intents, fa-
llits, d'establir una veritable negociació amb l'Administració. Els re-
sultats fins ara són ben negatius.
Per això, hem de decidir com Í quan hem d'actuar. Tenim la paraula.

PLATAFORMA REIVINDICATIVA

1. Contractes de 365 dies per
a tots els interins.

2. Contractes fins al 31 d'a-
gost per a EGB i fins el 30 de se-
tembre a les EE MM en el cas de
noves contractacions.

3. Garantir la renovació de les
contractacions fins que s'acce-
desca a la funció pública.

4. Igualtat de drets amb la res-
ta de funcionaris a tots els efec-
tes: retributius (pagues extres,
triennis...) i professionals (reci-
clatge, MUFACE...).

5. Adjudicació única. Control
sindical dels nomenaments.

6. Ordenació de les llistes
d'EGB per puntuació, com als
darrers anys.

7. Unificació de les llistes en
EGB i EE MM (FP, BUP per espe-
cialitats), sempre que es comples-
quen els punts 1 i 2 de la present
plataforma.

8. Pagament puntual de les nò-
mines.

9. Garantir el manteniment del
mateix lloc de treball pel que s'ha
optat en cas de baixa.

10. Negociació de noves fór-
mules d'accés a la Funció Pública
Docent.

STE-PV, CC OO, CGT (CNT)

Després de les Jornades de Benicàssim

Consells Escolars Municipals

Com ja vau llegir a l'ALL-l-OLI
d'octubre, l'STE-PV reflexionava
sobre les possibilitats que oferien
els C. Esc. Mun. i la conveniència
d'impulsar la seua constitució í fun-
cionament a tot arreu del nostre
País. A l'ALL-l-OLI de novembre el
nostre Sindicat convocà les IV Jor-
nades Sindicals a Benicàssim, el
17-18-19 de novembre, al voltant
d'aquest tema. La valoració d'a-
questes Jornades no pot ser més
positiva, tant en allò referent a par-
ticipació corn al nivell dels debats.
Els primers fruits d'aquest treball ja
es van recollint Í més endavant hom
podrà fer un primer balanç, espe-
rem que positiu, sobre l'acció sindi-
cal desenvolupada en aquest
terreny.

Malgrat la voluntat manifesta de
molts dels sectors implicats a l'en-
senyament, pares-mares, professo-
rat i sindicats, alumnes, eíc., i «l'o-
bligació» legal —LODE, Llei de Con-
sells, Ordre...— que encomana als
Ajuntaments promoure la participa-
ció social en la planificació i gestió
educativa, HEM DE LAMENTAR I
DENUNCIAR que encara hi han
molts d'aquestos que no han iniciat
cap tràmit per a la constitució dels
susdits Consells Escolars, o ho han
fet al marge de la legalitat vigent.

Per altra banda, cal constatar que
s'han constituït o estan en procés
de fer-ho els CEM de Borriana, Vï-
la-reial, Benicarló, Vila Joiosa, Pe-
trer, Villena, Benidorm, Elda, Llíria,
Xàtiva, Canals, Requena, Sagunt,
Víla-Nova de Castelló, Carlet, entre
d'altres. Constatem així mateix l'es-
càs interès d'alguns grans ajunta-
ments: València, Alacant, Castelló,
Elx.

Mentrestant, des d'aquest sindi-
cat voldríem recordar:

— La legislació actual contempla
que la participació del professorat
als Consells Esc. Mun. es realitza
mitjançant els sindicats més repre-
sentatius del sector, tant en públi-
ca com privada.

— Per a nomenar les persones
que representen al professorat amb
les sigles de l'STE-PV, haureu de
posar-vos en contacte amb el sindi-
cat, per tal de facilitar les creden-
cials, donar-vos els Dossiers de les
Jornades sobre el tema (prou com-
plet, actualitzat i d'interès general),
coordinar i optimitzar l'acció sindi-
cal als Consells.

Insistim: Per a qualsevol dubte,
suggerència o manifestació d'inte-
rés per la qüestió dels Consells Es-
colars Municipals, ara com sempre,
l'STE-PV al vostre servei. PARTICI-
PA AMB NOSALTRES.



D'INTERÉS/3

Els treballadors de l'ensenyament

El deute social i la PSP

Al preàmbul de la Plataforma Sin-
dical Prioritària es remarca el debat
i la participació d'altres organitza-
cions representatives del conjunt
del moviment sindical, per tal d'a-
vançar en la Unitat d'Acció com a
base per assolir un major progrés
social. Doncs bé, en aquest context
el Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià
STE-PV, representant majoritari del
professorat, el qual va participar ac-
tivament el 14-D, té molt a dir:

El deute social forma part de la
nostra Taula Reivindicativa i s'em-
marca en la pèrdua del poder adqui-
sitiu que tantes vegades hem de-
nunciat i que es concretaria, entre
d'altres mesures, en l'aplicació de
la clàusula de revisió salarial. A més
a més, les costoses i al mateix
temps històriques mobilitzacions
del 1988 suposaren unes despe-
ses, no només materials, molt ele-
vades i un deteriorament al sistema
educatiu públic que a hores d'ara
encara resulta evident.

No només va ser dificilíssim arri-
bar a acords amb l'Administració

educativa, tant ací com al territori
MEC, acords els quals sense arre-
plegar les nostres reivindicacions
varen permetre desenvolupar unes
mínimes condicions prèvies per tal
de millorar les condicions de treball
de tots/es els/es treballadors/es de
l'ensenyament. Tant difícil com això
és assolir el compliment dels acords
signats amb l'Administració.

Per tot això, els treballadors/es
de l'ensenyament estem sofrint les
conseqüències d'una legislació la-
boral «especial i totalment restricti-
va», al no tenir reconegut el Dret a
la Negociació Col·lectiva.

Aleshores, totes les nostres con-
quistes sindicals les aconseguim
amb molt d'esforç i lluita, i una ve-
gada signades per part de l'Admi-
nistració cal seguir pressionant per
tal d'obligar-la per a que complesca
tot allò que ha signat.

Aquesta situació d'incompliment
d'acords, impròpia d'un Estat de
dret democràtic amb un govern teò-
ricament progressista, s'agreuja
quan s'esclou els docents de la re-
visió salarial per al 1989, segons
Acord —s'acomplirà?— de 20 d'oc-

País Valencià: Crida a
CC 00 i UGT

El passat 2 de gener l'STE-PV
s'ha dirigit als Secretaris Generals
de CC OO i UGT manifestant la ne-
cessitat de mantenir una reunió per
a concretar la PSP a l'ensenyament
i la Funció Pública Valenciana, així
com l'articulació de la participació
de l'STE-PV en tots els àmbits que
calguen per al desenvolupament de
la PSP.

I ho hem fet perquè estem con-
vençuts que, tal i com posa de re-
lleu la mateixa PSP. és necessària
l'articulació de totes les forces pro-
gressistes per tal d'aconseguir els
objectius fixats.

A hores d'ara, estem a l'espera
de que tinga lloc aqueixa reunió. No
voldríem pensar que ailò que per la
nostra part és una oferta seriosa de

construcció d'un bloc progressista
de defensa dels drets dels treballa-
dors, per a altres només és part de
la dita aquella «...yo me lo guiso, yo
me lo como», que no sabem a qui
beneficiaria.

Escrupolosament...
Fa uns dies una coneguda revis-

ta professional de l'ensenyament
publicava unes declaracions d'un alt
càrrec del MEC, en les que mani-
festava que es complirien «escrupo-
losament» els compromisos amb
l'Església Í la Santa Sede.

Estranya declaració que contras-
ta amb «l'interès» en l'acompliment
dels compromisos amb d'altres
col·lectius, com ara el nostre.

iEls acompliran escrupolosa-
ment?, o igual que Sancho, «con la
Iglesia hemos topado». Amén.

HISTORIA DEL
PAÍS VALENCIÀ

5 volums
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intents més renovadors dels nostres dies.
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bel Burdiel , Robert 1. Burns, Josep Climent, Antoni Ferrando,
Joan Fuster, Sebastià García Martínez, Enrique Giméne/, Te-
lesforo Hernandez, Paulino Iradicl, Antoni José i Pitarch, Pe-
dró Lópe/ lïlum, Manuel Mart í , Jesús Millàn, Isabel Mocant ,
Víctor Navarro, José Manuel Pere/. García, Mariano Peset, Je-
sús Pradells, Joan Regla, Maria Cruz Romeo, Agustín Rubio
Vela, Pedró Ruiz , Manuel Sanchis Guarner, Ismael Saz, Trini
Simó, Vicent Soler, François Stireda, Miquel Tarradell i Josep
E. Tormo.
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tubre del 1988 en la funció pública
valenciana.

L'augment i millora de l'ocupació,
objectiu bàsic de la PSP, també és
fonamental per a la nostra acció sin-
dical. La precarització del treball del
professorat interí, sotmès a con-
tractes temporals i discontinus, i la
discriminació dels seus drets són
aspectes laborals a superar. L'aug-
ment de plantilles als centres, per
tal d'atendre totes les necessitats
que exigeix un ensenyament de
qualitat proposat en la Reforma
Educativa, són mesures lògiques i
imprescindibles, les quals perme-
tran pal·liar l'elevat nombre de titu-
lats docents aturats.

En qualsevol cas, l'experiència
ens demostra des de l'STE-PV que
els problemes dels ensenyants
—les seues condicions de treball—
cal que es negocien pels seus sin-
dicats d'ensenyants a l'àmbit de les
meses específiques d'educació
sense posar damunt la taula cap al-
tra relació de forces que l'estricta-
ment dual entre Administració i re-
presentants sindicals, perquè si no
es fa així les nostres reivindicacions
resten diluïdes en el conjunt de la
funció pública, i moltes vegades
d'una forma discriminatòria.

Malgrat aquestos matisos, fa
unes setmanes les Confederacions
UCSTE i STEC, conegudes i reco-
negudes pel seu caràcter progres-
sista, autònom, sòcio-polític, as-
sembleari, participatiu i de classe,
majoritaris a l'ensenyament en el
conjunt de l'Estat, s'adreçaren di-
rectament a UGT Í CC OO per a
proposar-los desenvolupar conjun-
tament la PSP al nostre sector i
concretar un pla d'acció conjunt. A
hores d'ara ja s'han fet una sèrie de
reunions unitàries, al temps que es-
tan concretant-se propostes de de-
senvolupament del pla d'acció sin-
dical que vam elaborar UCSTE i
STEC.

Esperem que la unitat d'acció i la
participació dels treballadors i tre-
balladores no siguen exclusivament
paraules i paraules. Així ho exigeix
la conjuntura actual.

Unidad sindical
A la Comisión Ejecutiva de la
Federación de Ensenanza de
CC OO, a todos los afiliades y
afiliadas de la F. de E. de CC OO, a
todos los trabajadores y
trabajadoras de la ensenanza

Estimados companeros y companeras:
El dia 11 de mayo del presento ano, antes de vuestro Congreso,

os hícimos llegar un Documento en el que os podíamos una respuesta
clara de nuestra solicitud de mantenimiento y potenciación de UTEP
(Union de Trabajadores de la Ensenanza Privada) como proyecto unita-
rio desarrollado conjuntamente en la Ensenanza Privada. Pensàbamos,
y continuamos pensando, que la consolidación y extensión de la UTEP
demostraria las posibilidades de avanzar en un proceso mas amplio y
abierto de unidad sindical y sin duda seria muy positïvo para la defensa
de las condiciones laborales y económicas de los trabajadores de un
sector donde existen especiales dificultades para desarrollar una ac-
ción sindical progresista y coherents con la alternativa de Escuela
Pública.

Con fecha de 20 de octubre nos hicisteis llegar un documento de
Unidad Sindical que obvia dar respuesta a este aspecto concreto, però
significativo, y nos plantea una propuesta de unidad orgànica.

Como sin duda sois conscíentes, la dinàmica sindical de UCSTE exi-
ge un amplio proceso de debaté colectivo entre los afiliades y afiliadas
de cada uno de nuesíros Sindicatos confederades para llegar a una po-
sición conjunta a nivel estatal. En este sentido el Secretariado Confe-
deral de UCSTE ha hecho llegar vuestro documento a todos los sindi-
catos iníciando el proceso de debaté para, si ello es posible, dar res-
puesta en el Pleno Confederal del mes de enero. Convendréis con no-
sotros en que un tema de la importància planteada necesita, en una Con-
federación de nuestras características, de la màxima participación en
la elaboración de la respuesta después de un profundo y amplio debaté
asambleario.

Por otra parte creemos que conocéis el contenido de la Resolución
de Unidad Sindical de nuestro IV Congreso celebrado en diciembre del
88; resolución que estamos desarrollando este curso. Como entonces
seiïalàbamos, para UCSTE la Unidad Sindical de las fuerzas progresis-
tas de la Ensenanza ha sido y serà siempre el objetivo prioritario de
nuestra Confederación. La pervivencia de la UCSTE es una muestra ine-
quívoca de la existència en la ensenanza de un sector que, a pesar de
la actual división sindical existente, no renuncia a la construcción de
esa gran fuerza unitària y progresista que la ensenanza necesíta. Para
ello debemos intentar que sea una realidad diària el trabajo en común
de todas las fuerzas progresistas y por eso valoramos tan importante
la pervivencia del modelo UTEP en la Ensenanza Privada. Por ello tam-
bién, como es publico, nuestra Confederación valora como tarea prio-
ritaria la consolidación del modelo sindical autonomo, asambleario, uni-
tario, confederal, socio-político y de clase. En ello estamos participan-
do, a partir de unos compromisos conjuntos, con la Confederación
STEC, como suponemos conocéis.

Però también nuestra resolución congresual deja abierta la posibili-
dad y la necesidad de seguir avanzando en el proceso de unidad orgà-
nica con otras organizaciones progresistas una vez hecha realidad la
reunificación de ese modelo por el que hemos luchado tantos ahos. Mo-
delo que serà nuestra aportación a este debaté ahora abierto con vues-
tra propuesta.

Como comprenderéís la importància del tema exige nuestra mayor
atención y esfuerzo, así como un debaté sereno y objetivo evitando,
en lo posible, las conclusiones entre el conjunto del profesorado y en-
tre los afiliados y afiliadas a los STEs.

Que no os quepa ninguna duda que el documento presentado serà
analizado en profundïdad y pondrà las bases para una dinàmica real de
acción sindical unitària ante los importantes problemas que deberemos
abordar este curso: reforma, convenios de privada, negociación colec-
tiva, revisión salarial, cumplimiento de los acuerdos, acceso a la fun-
ción pública docente...

Però para que todo lo anterior sea un hecho positivo y esperanza-
dor se necesita una participación lo mas amplia posible. Un debaté que
no puede quedar reducido a una parte del sector organízado de la en-
senanza, sinó que es patrímonio y debe ser el producto del anàlisis y
debaté de los miles y miles de trabajadores y trabajadoras que ven ne-
cesaria la construcción de una gran fuerza sindical progresista en nues-
tro sector. Ahora entre todos tenemos la palabra.

Secretariado Confederal de la UCSTE

AL SERVICIO DE LA EDUCACION

Menú: 600 ptas. RESTAURANTE
PIZZERÍA

E L C E N T O L L O
Gascó Oliag, 8. Tel. 362 28 12. 46010 VALENCIÀ

Maestro Esteban Català, 1. Tel. 361 14 47. 46010 VALENCIÀ
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INFORME SOBRE LES JORNADES
El dissabte 2 de desembre es van fer a València les III Jornades d'Ensenyament
Mitjà, amb la participació d'afiliades i afiliats de tot el País Valencià. Aquestes
Jornades vénen a enllestir tot un primer disseny de la línia d'acció sindical en
l'Ensenyament Mitjà, amb l'objectiu que es consolido de cara a aportar un mate-
rial ja debatut a les Jornades UCSTE-STEC del sector, així com a la discussió de
la resta del Sindicat.
Amb aquestes Jornades es tanca el procés iniciat amb les I i II.

Tot i això, ha quedat, encara, pendent el tema de la REFORMA a l'Ensenyament
Mitjà. Tema que per la seua complexitat no es va tractar. Tanmateix la proposta
que es va fer va ser: ajornar el tema fins el 2.on Trimestre i fer una nova convo-
catòria específica r oberta a tot el professorat del Sector per tal de parlar-ne.
Som conscients de la importància de la Reforma a l'Ensenyament i de la urgència
del debat al nostre sector, com també creiem en la necessitat d'implicar a tot el
professorat en la reflexió.

Conclusions de les
Primeres Jornades

Aquestes I Jornades d'Ensenya-
ments Mitjans són fruit d'un procés
previ i d'uns debats existents tant
al Sector corn al conjunt del Sindi-
cat en el IV Congrés de l'STE-PV.

En la primera jornada s'abordaren
dos temes:

1. El Cos Únic d'Ensenyanís.
2. L'anàlisi de les reivindica-

cions retributives de l'última mo-
bilització.

1. El Cos Únic
d'Ensenyants
1.1. Marc del debat
sobre el Cos Únic

Si el CUE es planteja com una
realitat a aplicar ja a l'actual situa-
ció educativa, mecànicament i sen-
se tindré en compte les diferents ti-
tulacions i cnssos actuals, pot ser
que siga més que un element d'a-
vanç un fantasma buit de contingut.
Lluny de ser una meta que marca un
camí complex, pot convertir-se en la
negació de l'anàlisi de la realitat i,
per tant, en una clau màgica que no
porta enlloc.

Fa falta, doncs, aprofundir en
dues qüestions:

a) Què vol dir CUE i la seua va-
loració com una possible meta, en-
tre d'altres, de l'acció sindical.

b) analitzar la realitat, no des del
CUE, sinó des de la mateixa reali-
tat, veient els guanys parcials que
ens condueixen a ell.

1.2. Validesa estratègica
del CUE

Des de la perspectiva anterior
s'avançaren les següents línies:

— El concepte de CUE és una
formulació teòrica que definiria una
n o v a s i t u a c i ó de cossos
d'ensenyants, el contigut del qual fa
referència a una nova situació admi-
nistrativa, i la potencialitat del qual
radica en anar més enllà al referir-
se a una nova realitat educativa, a
una nova comprensió del fet educa-
tiu i a un nou model d'Escola Públi-
ca totalment diferent a l'actual.
Comportaria, doncs, com a mínim
un marc polític diferent.

— Així, no seria simplement un
instrument de lluita gràcies al qual
els ensenyants estarien en millors
condicions per aconseguir les
seues reivindicacions. Comptat i
debatut el CUE, és desitjable per a
una nova interpretació del fet edu-
catiu:

a) Fins ara el fet educatiu es
considerava pràcticament inexis-
tent. La preparació —molta, poca,
fàcil o difícil— dels ensenyants
s'entenia proporcional a l'edat dels
seus alumnes: cap preparació en xi-
quets molt menuts, preparació fàcil
en xiquets, més difícil en joves í
molt difícil en universitaris.

b) D'altra banda, es considerava
l'educació com un procés que era
independent de l'edat de l'alumne,
però només en una direcció. És a

Sobre els horaris
individuals del
professorat d'EE MM

El començament de l'any 90 ens ha dut sorpreses. El Director
Territorial de Cultura i Educació dels Serveis Territorials de València
(suposem que a Castelló i Alacant hauran fet el mateix) ha tramés una
circular a alguns centres d'EE MM en la qual el Director Territorial, se-
gons el punt 5.7 de la Circular Conjunta per la qual es dicten instruc-
cions per al curs 89/90 en els Instituts de Batxillerat i de Formació
Professional, aprova definitivament els horaris individuals. Tanta de-
ferència semblava sospitosa. I és que l'objectiu era tot el contrari: re-
tornar els horaris a aquelles companyes i companys que havien em-
plenat el seu horari amb bon seny: 40 hores setmanals i dedicació
exclusiva.

L'ordre de 31 de juliol de 1987 del MEC passà a adequar la jor-
nada de treball del professorat a l'establerta amb caràcter general per
als funcionaris públics de l'Administració de l'Estat; és a dir, se'ns as-
signà un horari de 37 hores i mitja, i amb això se'ns deixà de reco-
nèixer el que aleshores significava l'exclusivitat de la nostra tasca i el
dret a un complement específic inherent a aqueixa exclusivitat. A més
a més, s'ha anat deixant a les Instruccions d'inici de curs (Circular n.
1) la regulació de la jornada lectiva. Instruccions que l'Administració
no ha negociat amb els sindicats en cap moment.

Tal i com es contemplava als Acords de 29 de maig del 88 (punt
2.5 a), la Conselleria ha començat a parlar de la regulació de la jor-
nada docent en una Comissió Tècnica. La postura que va a mantenir
l'STE-PV és la següent:

La jornada laboral per a les treballadores i treballadors de
l'ensenyament serà, arreplegant les reivindicacions del 1er. de maig,
de 35 hores setmanals, amb el reconeixement que aquesta jornada do-
cent comporta inherentment un Complement Específic. La jornada lec-
tiva, tal i com s'arreplega a les Conclusions de les Segones Jornades
d'Ensenyament Mitjà, organitzades pel STE-PV, tindrà una docència
directa de 12 hores setmanals (tenint en compte que els mòduls ho-
raris seran de tres hores setmanals per assignatura en la Reforma) i
un màxim de quatre grups i 120 alumnes per professor/a.

Front a la resposta dels Serveis Territorials davant les nostres rei-
vindicacions cal una acció de protesta: Envieu des dels claustres als
serveis territorials una nota que arreplegue la reivindicació de l'exclu-
sivitat de la tasca docent.

dir, si una persona sabia educar/en-
senyar a nivells superiors d'edat, no
tindria cap dificultat en nivells infe-
riors, cosa que en absolut i de cap
manera es podia aplicar a la inversa.

c) Això implicava l'exigència de
diverses titulacions i coneixements:
francament elementals al principi
del procés i altes al final.

Tanmateix, avui ningú manté ja
aquesta visió. Els estudis de psico-
logia evolutiva han ressaltat amb
claredat les diferències notables de
les distintes etapes per les quals
passa l'estructura de la personali-
tat, les seues singularitats i la ne-
cessitat d'un tractament original.
No és descobrir res nou fer esment
de les aportacions de la pedagogia
actual: han criticat el paper tradicio-
nal de l'educador í trastocat els
llocs que ocupaven els membres de
la comunitat escolar, tant en l'aula
com fora. Si a aquests dos ele-
ments n'afegim d'altres procedents
dels moviments pràctics de renova-
ció de l'escola, com una nova rela-
ció amb el saber, ens trobarem amb
la complexitat del fet educatiu.

Pel que fa al CUE, podem traure
una conclusió clara de tot el que
hem dit fins ara: el procés educatiu
és únic í no es poden menystenir
unes etapes per potenciar-ne d'al-
tres. A més a més, la funció social
és per a tots els ensenyants la do-
cència. Hem de fer que la societat
entenga que aquesta —la docèn-
cia— és igualment important en ca-
dascuna de les etapes del procés;
encara més, influeixen poderosa-
ment les unes amb les altres, des
de la més elemental fins la de més
edat.

Per tot això, el temps d'estudi i
la capacitat de l'educador ha de ser
la més alta possible i la titulació ha
de ser comuna; sense que això su-
pose cap perjudici a les especialit-
zacions adients, a l'evolució psico-
lògica dels seus futurs alumnes i als
diferents continguts necessaris per
à la seua formació. I aquesta igual ti-
tulació, la de llicenciatura, és una
exigència bàsica per a una Escola
Democràtica i de Qualitat.

No he.n trobat arguments de pes
entre aquells que defensen titula-
cions diferents, tot i que aquesta és
la postura de l'Administració i d'al-
guns «experts»; només raons ideo-
lògiques Í economicïstes poden mo-
tivar la introducció de diferents cos-
sos en l'ensenyament, amb la Re-
forma. Consentir en aquest tema
versatilitats, vel·leïtats, significa ser
un sindicat barroer, negligent, al
servei dels poders fàctics.

Només des d'aquesta perspecti-
va es pot parlar de nivells, d'objec-
tius, de currículums... o de quina
proporció pot existir entre la prepa-
ració psicològica/pedagògica I de

contingut de les diferents matèries
científiques... sense caure en un
discurs buit.

1.3. El camí cap el Cos
Únic d'Ensenyants

T o t s els c o m p a n y s i les
companyes assistents a les I Jorna-
des estàvem d'acord en què el camí
idoni per a la consecució del CUE
era aconseguir la mateixa titulació a
través d'una lluita clara i frontal.
Veiem com l'Administració pot en-
verinar per a molts anys les rela-
cions entre els diferents col·lectius
d'ensenyants. Així doncs, l'objectiu
d'una mateixa titulació ha de ser
prioritari en l'acció sindical.

De fet, es va estar analitzant la
complexitat d'intentar aconseguir el
CUE a través d'una via indirecta,
poc a poc. Si la tàctica anterior, via
directa, no permetés avanços Í ens
tancàrem en una via indirecta í len-
ta ens estaríem condemnant a una
grollera parcialitat. Barrejar CUE,
homologació amb la resta de funcio-
naris i complement únic i generalit-
zat és perillós. En cada moment
s'ha de dir que es reivindica, amb
quina finalitat i mitjançant quins ins-
truments es pensa aconseguir.

2. Anàlisi de les
reivindicacions
retributives de
l'última mobilització
2.1. Contradiccions i
aportacions dels
diferents plantejaments
en el debat

Quan analitzàrem l'última mobilit-
zació i la postura del Sindicat res-
pecte al tema retríbutiu, es donaren
bàsicament els següents argu-
ments:
a) Valoracions positives
sobre el plantejament
defensat del complement únic
Í generalitzat per a tots els
ensenyants:

— És una lluita per a millorar la
nostra capacitat adquisitiva; en
aquest sentit, tot allò que s'aconse-
guesca és positiu perquè no es té i
se li arranca a l'Administració.

— El Complement Específic, a
nivell legal, està «destinat a retribuir
les condicions particulars d'alguns
llocs de treball, tot atenent la seua
especial dificultat tècnica, dedica-
ció, responsabilitat...»; a aquest ni-
vell és absurd entendre quin cos té
més dificultat, dedicació... (molt se
n'hauria de parlar!).

— El que hem aconseguit ha es-
tat, segur, gràcies al fet de pressio-

nar junts tots els col·lectius; d'ha-
ver-ho fet separadament no s'ha-
gués aconseguit res, o en tot cas
molt menys. Marca tota una línia
d'acció sindical per a poder acon-
seguir alguna cosa. S'haurà de de-
manar allò que beneficis a tots.

— S'ha obligat a trencar tot el
sistema retributiu jerarquitzant de
l'Administració Pública, tot intro-
duint un canvi radical en el seu pro-
cediment i, a més a més, un tracta-
ment particular a l'educació respec-
te als cossos de l'Administració.

— Es desenvolupa la solidaritat
entre els col·lectius i, en definitiva,
s'està en millors condicions per a
lluitar pel CUE. No obre el ventall
salarial.

b) S'analitzava com negatiu
en les nostres postures:

— No n'hi ha cap progrés seriós
cap el CUE amb el complement únic
i generalitzat si no es té cap inten-
ció de canviar les diferències retri-
butives bàsiques, que depenen huí
de les diferents titulacions i opo-
sicions.

— El concepte de CUE ha ser-
vit, com una cosa buida, per disfres-
sar una jugada corporativa-igualita-
rista; anem al CUE, però no analit-
zem ni teòricament ni econòmica la
Universitat (està tan lluny!); seria
com allò de «socialitzem-nos tots,
soc ia l i t zan t només e ls
ensenyaments mitjans».

— La realitat és que l'homologa-
ció retributiva és molt cara. L'Admi-
nistració, ofegada, buscava fórmu-
les d'eixida. El complement únic i
generalitzat és barat i, curiosament,
cobreix les aspiracions d'alguns sin-
dicats. Els sindicats —des d'aques-
ta òptica— feren, realment, el tre-
ball brut.

— En les fulles de propaganda
es parlava d'un Complement Espe-
cífic mínim de 40.000 ptes.

iCom s'envia als afiliats amb
aquestes propostes, mentre el sin-
dicat firma un acord de CE de
12.000 ptes.?

Les expectatives que es creen
s'han de defensar si no es pretén
defraudar i desmobilitzar.

— Es parlà de la consecució de
l'Homologació retributiva. Així, és
diferent la quantitat que cobren els
distints cossos de l'Administració.
Després, quan s'adverteix la jerar-
quització, es parla de generositat,
de que els companys Í companyes
d'EE MM han d'avançar en això,
perquè amb el que s'ha aconseguit
la distribució entre els diversos cos-
sos seria perjudicial per a EGB.
Aquest «canvi tàctic» va introduir
malestar.

— Hi ha una creència clara que
el CE es va fer a costa de les
EE MM. Això crea agressivitat entre
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D'ENSENYAMENT MITJÀ
els sectors i, encara pitjor, crea la
sensació entre el sector d'EE MM
de no sentir-se defensat. Tots els
processos la condueixen «a ía
baixa». Això abona el camp per a
sindicats sense implantació en
EGB, o corporatius, i encara més,
l'abona per a la creació d'un sindi-
cat de Mitges, que s'oposaria al
«corporativisme» d'EGB.

Davant d'aquesta varietat de
plantejaments no és estrany que els
companys i companyes foren parti-
daris de plantejar per al futur:

• Complement específic, únic i
generalitzat, avançant en la mateixa
línia.

• A favor d'entendre més el sec-
tor d'EE MM i plantejar un comple-
ment diferenciat segons sectors,
tot mantenint la proporcionalitat di-
ferent (sense obrir-la).

• L'homologació econòmica i
administrativa.

2.2. Conclusions sobre
el tema retributiu
2.2.1. Alternatives

Davant la diversitat de planteja-
ments es buscaven, detinguda-
ment, eixides: l'STE-PV ha de man-
tindré alternatives coherents en una
situació com l'actual, que és contra-
dictòria. Quan les contradiccions no
poden desaparèixer s'han d'assu-
mir i se'ls ha de donar eixides pro-
gressistes. Aquestes serien:

— Emmarcar la lluita econòmica
en la lluita per la millora de

l'ensenyament públic i de qualitat,
no permetent la degeneració eco-
nòmica dels ensenyants.

— La millora de la situació eco-
nòmica dels treballadors ha d'estar
en la perspectiva d'un sou digne per
a tots, la qual cosa implica la recu-
peració del poder adquisitiu i la no
discriminació econòmica (incloent-
hi el complement específic i de
productivitat).

— Els càlculs exigeixen realitat i
concreció, tenint en compte que
qualsevol plantejament seriós ha
d'incloure la Universitat.

2.2.2. Tàctica sindical

Qualsevol plantejament hauria
d'atendre també coses com:

— Explicar el camí directe cap el
CUE. No fer barreges d'última hora.
No fer apologia de la diferenciació
retributiva. No fer apologia de l'i-
gualitarisme a la baixa (sense enco-
brir-lo en una negociació en la qual
no n'hi ha contraprestacions reals
d'anar cap el CUE).

— Buscar un mètode de decisió
clar: en el sindicat i en el sector.

— Explicar clarament el proble-
ma dels àmbits de negociació.

— Reiniciar la lluita, junt a d'al-
tres reivindicacions, per denunciar i
explicar les manipulacions.

S'aconsellà finalment, al Sindicat,
la necessitat d'entendre un sector
que, per diversos motius —l'econò-
mic en seria un més, tot í que im-
portant—, es troba en una situació
tancada i sense eixida. Consolidar-
nos-hi.

Conclusions de les
Segones Jornades

En acabar les I Jornades, el sec-
tor s'autoconvocà a unes Segones
amb l'objectiu de continuar el debat
de la resta de punts d'acció sindi-
cal que havien quedat pendents.
Aquesta reunió es va fer a Dénia el
17-2-89.

S'abordaren le següents qües-
tions:

1. Jornada Laboral

Teníem una jornada de 40 hores
amb dedicació exclusiva, í així firmà-
vem els horaris personals. Després,
per decret se'ns va passar a 37'50
h., com a la resta de funcionaris.

La nostra alternativa és:
— Negociar una jornada de 35

hores amb dedicació exclusiva.

2. Jornada Lectiva

S'ha d'entendre com Jornada
Lectiva la docència directa, junt a
d'altres activitats: tutories, coordi-
nació nivells, seminaris, avalua-
cions...

Hauríem de demanar una docèn-
cia directa de 12 hores i un màxim
de 4 grups i de 120 alumnes, i hau-
rien de ser 3 grups si n'hi ha més
de dos nivells.

La Jornada Lectiva no ha de ser
superior a l'actual. S'acceptarien

modificacions per a cobrir noves
funcions només mitjançant negocia-
ció. Així, doncs, no s'han d'admetre
en aquest moment més de 24 ho-
res (les 18 actuals, més dues guàr-
dies, una tutoria, una reunió de se-
minari i la resta per avaluacions i
claustres). Aquesta jornada es
correspon amb la de permanència al
centre.

3. Majors de 55 anys

Es va analitzar el parany que su-
posa el text: «... per a aquells pro-
fessors que ho sol·liciten...». Des-
prés d'estudiar i concretar funcions
es va decidir:

— Els professors majors de 55
anys tindran una reducció de dos
grups d'alumnes o, com a mínim, de
6 hores 'de docència directa. No
serà obligada la permanència al
Centre; no obstant, i en funció de
la seua situació personal i del Cen-
tre, .podrà desenvolupar tasques
dignes, sempre d'acord amb la inte-
ressada o l'interessat. En tot cas,
aquestes tasques no poden ser uti-
litzades per a substituir hores d'un
altre lloc de treball. (Una postura mi-
noritària defensava la llibertat de
sol·licitud d'aquesta reducció.)

4. Interins
ALL-I-OLI n.° 63)

(veure

Conclusions de les
Terceres Jornades
1. Calendari Escolar

Suport a la reforma del Calendari
Escolar, en la línia d'UCSTE però
amb la necessitat d'aprofundir en al-
guns temes, com:

— Reestructuració definitiva de
les setmanes d'inici i final de curs,
així com dels períodes vacacionals
de trimestre.

— Contingut de les setmanes.
— El problema dels exàmens de

setembre i de les proves de Su-
ficiència.

— Encetar un procés de debat
obert amb APES, organitzacions
d'estudiants, Conselleria í Consells
Escolars.

— Vincular la discussió-al debat

sobre la Reforma i el procés d'ava-
luació continuada.

Proposta de treball:
A. Fer un quadre del Calendari

Escolar dels països de l'entorn.
B. Fer un estudi sobre els resul-

tats de les proves de setembre i de
les de Suficiència dels cursos
88-89 i 89-90.

C. Iniciar el debat amb les Asso-
ciacions de Pares i Organitzacions
d'Estudiants per a una possible pro-
posta conjunta de debat a tota la
Comunitat Escolar.

2. Interins (veure
ALL-I-OLI n.° 63)

Sobre Interins es recolza el do-
cument UCSTE-STEC per als ac-
tuals interins, que arreplega l'esta-
bilitat indefinida per al professorat
interí, acompanyat dels mateixos
drets que la. resta del professorat.
Així mateix, es va admetre l'accés a
la condició de funcionari/funcionària
als tres anys d'interinatge.

Pel que fa a les dues fórmules
d'accés a la Funció Pública propo-
sades en el document d'UCSTE, hi
havia postures diferenciades reme-
tent el tema al Consell Nacional.

Tanmateix van haver-hi pronun-
ciaments per un únic sistema d'ac-
cés a la Funció Pública.

Una exigència a l'Administració
d'un autèntic pla d'ocupació per al
sector de l'ensenyament, tot consi-
derant que, al marge del sistema
d'accés que nosaltres finalment
triem, aquest ha d'estar emmarcat
en una lluita constant per l'amplia-
ció de places, que permeta millorar
la qualitat de l'ensenyament públic:
disminució de la ratio, introducció
de la formació permanent del pro-
fessorat en l'horari lectiu i la resta
d'exigències de la Reforma. Tot açò
ha de suposar un augment quantita-
tiu dels llocs de treball, de forma
que la nostra futura proposta mai
s'ha d'enquadrar en la lluita pel re-
partiment de la «misèria».

3. Llicències.
Permisos.
Substitucions (veure
ALL·l-OLI n.° 63)

El document presentat a les Jor-
nades era un resum legislatiu, vàlid
per a l ' a c t u a l s i t uac ió .
S'acompanyava una proposta sobre
la CAMPANYA DE SUBSTITU-
CIONS, proposta que es va accep-
tar Í a la qual es va afegir el punt
següent:

— «Que es primen les llicències
que incideixen en la millora educa-
tiva del centre, potenciant els per-
misos Í les llicències per a la forma-
ció del professorat».

4. Concurs de
trasllats

Els criteris de barem haurien de
ser bàsicament els establerts als
documents d'UCSTE.

Es van afegir propostes concre-
tes referents als següents punts:

— Catalogació de places con-
cretes en valencià.

— Que els punts per càrrecs di-
rectius s'utilitzen només una ve-
gada.

— Cal tindré en compte en el ba-
rem l'experimentació i l'enriquiment
dels professionals, mitjançant els
MRPs i Escoles d'Estiu.

— Que la gent en expectativa de
destinació tinga et mateix tracta-
ment que la gent en definitiva.

— S'accepta el dret de con-
currència.

— S'hauria de regular a nivell de
País Valencià l'accés a la plaça en
propietat de tota la promoció d'opo-
sitors, ja que l'actual sistema pro-
dueix desnivells.

5. Formació inicial
En general, ens remetem al docu-

ment del Congrés sobre Formació
Inicial. Tot i deixant clar que els es-
tudis de Llicenciatura han de cons-
tar d'una part científica i d'una part
didàctica.

Es va donar a conèixer que en la
Universitat no es contempla la di-
dàctica com un contingut de les lli-
cenciatures, i sí en un MASTER.

En FP es demana una reestructu-
ració dels Macrodepartarnents i que
es creen Departaments o Seminaris
per assignatures.

6.1. Tutories
Potenciació del paper dels Tu-

tors/Tutores. La Tutoria va estreta-
ment lligada a la tasca docent, però
és necessari desenvolupar-la en
unes mínimes condicions:

1. Reducció de l'horari lectiu per
aquells tutors/tutores implicats en
et desenvolupament d'acció tuto-
rial. L'Administració ha de difondre
materials i recolzament als centres
i als t u tors/turó res, per tal d'omplir
de contingut la tasca de tutoria.

2. Priorització en els concursos
de Projectes d'Innovació d'aquells
que impliquen la tutoria, l'avaluació
o àmbits generals que afecten a
l'organització i funcionament del
centre. Que en els projectes que
subvenciona la Conselleria es con-
temple no només la recepció de la
subvenció econòmica sinó també la
reducció d'horari lectiu per a ía de-
dicació dels docents a tasques de
coordinació, etc., o a d'altres qües-
tions que afecten a l'organització
del centre, l'estructura de la planti-
lla dels centres, etc., t que la Ins-
pecció no pose problemes a la rea-
lització d'aqueixos projectes (Tuto-
ria, Avaluació, Coordinació) que
afecten al funcionament d'horaris
del centre.

3. Formació permanent per al
professorat tutor dins l'horari de
permanència en el centre (tenint en
compte el que es decidí sobre Jor-
nada Laboral a les anteriors Jorna-
des d'Ensenyament Mitjà í que cal-
dria negociar amb l'Administració).

7. Afins
No a les Afins, ja que suposa un

m e n y s p r e u a la qual i ta t de
l'ensenyament i que es subordina a
criteris economicistes de l'Adminis-
tració. Cal dotar els centres del pro-
fessorat necessari i en les millors
condicions.

8. Formació
Permanent

Pel que fa al tema de la Forma-
ció Permanent, ens remetem a tots
els documents ja publicats pel Sin-
dicat (veure darrers ALL-I-OLI). Ara
bé, s'ha d'incidir í concretar més.

9. Jornada
continuada

Aquest tema queda pendent Í es
tractarà juntament al de Reforma.

6. Càrrecs directius 10. Retribucions
Elecció democràtica de tots els

càrrecs unipersonals, incidint en el
tema dels Caps de Seminari. Tot
respectant els drets econòmics ad-
quirits pels Catedràtics.

Ampliació dels equips directius
segons les necessitats dels Cen-
tres, per avançar en el camí de la
màxima participació del professorat
en la vida del centre.

S'està elaborant un estudi, que
passarà als òrgans del Sindicat í a
les afiliades i afiliats en el moment
en què estiga acabat.

11. Resolucions
S'aprovaren un seguit de resolu-

cions que aniran publicant-se en
successius números d'ALL-l-OLI.

Convocatòria de les
Jornades UCSTE-STEC sobre

Ensenyament Mitjà

3-4 Febrer. Madrid

1. Concurs de Trasllats
2. Condicions de Treball
3. Reforma
4. Condicions de l'ensenyament

PARTICIPA!



6/ENSENYAMENT PRIVAT

Convenio estatal
El pasado dia 20 de diciembre se reunió fa mesa negociadora del VIII Convenio Estatal de la

Ensenanza Privada en la que la patronal dio contestación a las plataformas reívindicativas
presentades por los sindicatos, indicando estar de acuerdo en muchos puntos de la plataforma

presentada por FETE-UGT, FSIE y USO, mientras que con respecto a la presentada por UTEP veia
muchos protalemas.

El próximo dia 17-1-90 presentarà una propuesta (articulo por articulo) a los sindicatos.
Nos tememos que este ano, al contrario que el pasado, todos tengan mucha prisa por firmar,

ï,por què?:
1. Al estar abíerto el convenio 89 y si se firma para dos anos (89, 90) como propugna la

plataforma FETE, USO y FSIE, la CECE conseguírà dejar fuera de juego a la nueva patronal un
ano mas.

2. Los sindicatos «habitualmente» firmantes conseguirían alejar la firma de las elecciones
sindicales, con lo cual tendrían mas tiempo para ellas.

Esperamos que a la hora de firmar tengan en cuenta las decisiones de los trabajadores/as, ya
que son estos los que deben de decidir.

A continuación publicamos tanto nuestra propuesta de plataforma para el ano 90, que
discutiremos en las próximas asambleas de UTEP, y un cuadro comparativo entre esta plataforma

y la de los demàs sindicatos.
«Continuarà.»

CUADRO COMPARATIVO
Docente

JORNADA

P.A.S.

Docente

VACACIONES

P.A.S.

JUBILACIONES

CONTRATACIONES

VACANTES

ACTUALIZACIÓN
Y
PERFECCÍONAMIENTO

ORG. DEL
TRABAJO

ÀMBITOS

UTEP (UCSTE Y CC OO)

— Homologación con la estatal en todos los niveles
— Reducción de dos horas lectivas en el 90 en to-
dos los niveles.

— 37'5 horas y sàbados libres para el ano 90.

— Homologación con la estatal en todos los niveles.
2 meses en veranos, resto según calendario escolar.

— 5." semana en verano y las mismas que los alum-
nos en Navidad y Semana Santa.

— 64 anos obligatòria.
— 61 anos contrato de relevo,
— Reducción de jornada a los 55.

— Convertir los contratos temporales en fijos.
— Reducción del período de prueba.
— Contrato indefinido a los trabajadores y trabajado-
ras de Centros en Crisis.

Las vacantes de Centros Concertados seran ocupa-
das por profesores/as de Centros en Crisis, en cum-
plirniento de los acuerdos.

— Derecho de los trabajadores/as a la FORMACIÓN.
— Formación en horario lectivo.
— Formación conjunta con estatal.
— Formación gratuita y salario integro.
— Que garantice los derechos de los alumnos.

— La organización pedagògica serà determinada por
el Claustro de Profesores.
— Normativa para la elección de los Consejos Es-
colares.

— Un ano.
— Suprimir el termino integrado en Preescoíar.

— Cuadro de enfermedades profesionales.
— Revisión anual y gratuita.
— Creación de Comitès de Seguridad y Salud Labo-
ral en los Centros.

FSIE (USO Y UGT)

— Sin concretar.
— La misma propuesta que ya recomendaba el arbi-
traje en el ano 87, que termino con la mayor moviliza-
ción en la Ensenanza Privada.
— No plantea la homologación para EE MM.
— No plantea reducción de jornada.
— Jornada continuada de horas en período estival.

— Ampliar el plus de transporie a los profesores que
impartan clases a los alumnos del propio centro (las
clases de verano y el plus de transporte imposibtlitan
la homologación con la estatal, puesto que consolidan
las clases en època estival.
— Un dia mas en Navidad y otro en Semana Santa.

— Obligatòria a los 65 anos condicionada a las co-
tizaciones.

— Especificar el nivel donde se van a prestar los
servicios.
— Contratación temporal a un màximo del 20% de la
plantilla.
— Limitar la duración de los contratos temporales a
2 anos en los niveles concertados.

— Oficiales Administrativos con 15 anos de antigüe-
dad pasaràn a Jefe de Negocíado.

— Autorización del Centro para la Formación.
— En jornada laboral.
— Salario integro.
— No especifica que el reciclaje sea gratuito para el
profesor/a.

— No plantea nada.

— 2 anos (que contradice su propuesta de reducción
de jornada).
— Revisión salarial anual.

— Categoria de enfermedades profesionales.
— Comitè de Salud Laboral en empresas de mas de
30 trabajadores/as.
- Solicita que se regulen «SERVICIOS MÍNIMOS» du-
rante las huelgas.

ncuesta + conclusiones = amnèsia
Durante las pasadas vacaciones

han ido apareciendo en disíintos
medios de comunicación las conclu-
siones de una encuesta realizada
por FETE-UGT. Dicha encuesta, se-
gún recoge la prensa, se realizó en-
tre un colectivo poco mas de 1.000
trabajadores docentes de la Ense-
nanza Privada.

De todo el aluvión de datos que
se extraen hay uno claramente re-
velador y que expresa la màxima
preocupación, tras el tema econó-
rnico, de todos los docentes y en
especial de los trabajadores de
BUP, FP, y COU: la jornada.

No nos ha sorprendido en abso-
luto, es mas, la sorpresa únicamen-
te ha podido ser que no ocuparà el
primer lugar.

Quien sí se ha debido sorprender
es el encuestador, esto es, la prò-
pia FETE, y decïmos esto porque no

parece este tema uno de fos que
fundamentalmeníe les preocupe (no
hay mas que ver el preàmbulo de la
plataforma reivindicativa que, en
unión de FSIE y USO. ha presenta-
do en la Mesa Negociadora del VIII
Convenio}. Se nos ocurre pensar
que, si bien la encuesta la realiza-
ron durante el mes de julio (ü), no
han obtenido los datos hasta el mes
de diciembre y, claro, ya íenían la
plataforma confeccionada y era mu-
cho esfuerzo modificaria.

El preàmbulo de la plataforma de
FETE dice concretamente: «... los
ceníros iran reduciendo la actual
jornada de su profesorado al objeto
de garantizar en el curso 92/93 una
jornada màxima semanal de 25 ho-
ras lectivas y 5 complementarias de
lunes a viernes.»

Si lo comparamos con el arbitraje
del seiïor Negro que estuvo vigen-

te los anos 86 y 87 que recogía en
las famosas sugerencias... «Se su-
giere que en sucesivas negociacio-
nes se contemple la necesidad de
ir disminuyendo la jornada lectiva de
todos los docentes hasta llegar a un
màximo de 25 horas semanales por
razones de calidad de la ensenan-
za», nos damos cuenta, no se sabé
bien si con resignación, desilusión
o ràbia, que después de mas de tres
anos estamos en el mismo sitio.

No entendemos como pueden
requerirse unos daíos, tabularfos y
publicarlos para dar a conocer las
demandas de un colectivo social y
luego hacer tabla rasa de todas
esas conclusiones.

P.O.: ...Però aquí no acaba todo FE-
TE-UGT; està a punto de firmar el nue-
vo Convenio de ACADE por nada menos
que 4 afios de vigència, y por supuesto,
sin revisión de jornada, esto sin duda
marca un hito en la historia sindical,
j Viva la Paz Social! Quizàs los propon-
gomos para el «Guinnes de los rècords».

Plataforma reivindicativa
de la coaíición UTEP (UCSTE, CCOO)
JORNADA

Equiparación a la E. Estatal.
— Reducción de 2 horas para el

profesorado en el ano 90.
— Reducción para el PAS a 37'30

horas en el 90.
— Definición de hora lectiva según

criterios de la E. Estatal.
— 48 horas ininterrumpidas de

descanso semanal, desaparición de
trabajo en sàbado.

— Se establece un calendario de
homologación entre el profesorado de
la enseiïanza Estatal y Privada que de-
sarrolla su labor en enserïanzas me-
dias:

Ano 1990, 25 horas.
Ano 1991, 23 horas.
Ano 1992, 22 horas.
Ano 1993, 21 horas.
Ano 1994, 20 horas.
Ano 1995, 19 horas.
Ano 1996, 18 horas.

SALARIOS
Las tablas salariales del 90 deben

contemplar ademàs de las cantidades
acordadas el pasado 13 de julio (de-
sarrollo del acuerdo de analogia) el
mismo porcentaje de subida de los
funcionaries docentes.

— Clàusula de revisíón salarial en
el caso de que este ultimo se mo-
difique.

— El mismo porcentaj'e de subida
que la EGB para el PAS y el profeso-
rado de ensenanzas no regladas.

— Explicar en convenio el cos-
te/hora.

— Unificar en salario base los dis-
tintos conceptos retributivos.

— Equiparación de la protección
familiar a la de los países europeos.

VACACIONES

Equiparación a las de la E. Estatal.
— Personal docente: 2 meses en

verano. Resto del ano según calenda-
rio escolar.

— PAS: 5 semanas en verano. Na-
vidad y Semana Santa, según calenda-
rio escolar.

JUBILACIÓN

Obligatòria a los 64 anos para to-
dos los trabajadores.

— Parcial a los 61 con contrato de
relevo.

— Reducción de jornada para ma-
yores de 55 anos.

CONTRATACIONES

Convertir los contratos temporales
en fijos.

— Todos los trabajadores de los
centros afectados por este convenio
tendràn necesariamente una categoria
y salario de los que figuran en los
anexos y les serà de aplicación el con-
junto del articulado del convenio, con
independència de su modalidad con-
tractual y del régimen fegal con que
hayan sido contratados. «En tos con-
tratos a tiempo parcial deberà explicar-
se el número de horas lectivas mas el
número de horas complementarias por
el que se contrata al trabajador.

— Reducción del período de prue-
ba: personal docente 2 meses. Perso-
nal titulado no docente 1 mes. PAS 15
días.

— Obligatoriedad del visto bueno
de los delegados sindicales en la for-
mación de los contratos.

VACANTES

Para cubrir las vacantes que. por
cualquier causa, se produzcan en los
ni veles concertados, las trabajado-
ras/es procedentes de los denomina-
dos centros en crisis tendràn prioridad
sobre cualquier otro trabajador/a.

El contrato se harà por tiempo inde-
finido si se trata de una vacante y por
el tiempo necesario cuando se trate
de una sustitución.

CATEGORÍAS

Todos los centros tendràn prevís-
tas las categorías funcionales que exi-
ja la Administración educativa.

— Redefinición, reclamación y es-
tablecimiento de un número mínimo de
categorías, adaptàndolas a la reforma
y a las necesidades educatives reales.

— Organización del trabajo: Publi-
cación periòdica del censo laboral.

— Participación de los trabajado-
res en la organización del trabajo. La

organización pedagògica serà determi-
nada por el claustro de profesores.

— Normativa para la elección de
los consejos escolares, con las mis-
mas garantías que los delegados sin-
dicales para los consejeros de los tra-
bajadores. «Se establece una ratio
màxima que serà la mísma que para tos
centros estatales de la zona determi-
ne la Administración.»

— Actualización y perfecciona-
miento: Los trabajadores que asistan
a cursos de aprendizaje o perfeccio-
namiento de la lengua de ía CCAA don-
de radique el centro tendràn cubierto
por estos los gastos que se deriven
del mismo.

EI plan de centro de cada curso in-
cluirà la programación de las activida-
des de actuación y perfeccíonamiento
que se desarrollaràn a lo largo del
mismo.

Los trabajadores/as afectados por
este convenio (endràn derecho a asis-
tir a cursos de actuación y perfeccio-
namiento. Esta formación serà común
para todo el profesorado de centros
sostenidos con fondos púbticos, se
realizara dentro del horario lectivo y
con derecho a la percepción integra
del salario.

La dirección de los centros garan-
tizarà el derecho del profesorado a di-
cha formación y el derecho de los
alumnos a seguir recibiendo las clases
sin ningún tipo de menoscabo.

— Reserva de 10 horas mensuates
para seminarios, cursillos reciclaje, in-
vesíigación, MRP, etc.

PERMISOS Y EXCEDENCIAS
Retribución al 100% del salario to-

tal actualizado en caso de ILT durante
18 meses.

— Anadir en el Art. 38-e): Se en-
tiende por deber de caràcter publico
y personal, entre otras asistencias: a
tribunales prèvia citación, a plenos de
los concejales de los ayuntamientos, a
actos motivades por la actividad de
APAS y AAVV, a sesíones de un tribu-
nal de exàmenes o de oposiciones
como miembro del mismo.

— Licencia por maternidad: expli-
car la legislación vigente. Posibilitar la
sustitución de la reducción de jornada
por lactància por una semana mas de
permiso.

— Equiparar matrimonio a unión de
hecho. Ampliación a 20 días el permi-
so por el mismo.

— Posibilidad de solïcitar hasta 30
dias al ano de permiso sin sueldo.

— Tres días retributivos al ano por
asuntos propios.

— En la excedència voluntària, de-
recho a reintegrarse en el mismo
puesto de trabajo, al ano de haberla
solicitado.

SALUD LABORAL

Cuadro de enfermedades profesio-
nales.

Se crearà una comïsíón, que cuen-
te con el debido asesoramiento técni-
co, para la elaboración de un cuadro
de enfermedades profesionales. Esta
comisíón trabajarà paralelamente a la
mesa negociadora y sus conclusiones
pasaràn a formar parte del articulado
contenïdo en el convenio.

— Revisión mèdica gratuïta al ano
para los trabajadores.

— Creación de comitès de seguri-
dad y salud laboral en los centros.

ÀMBITOS

Vigència del convenio hasta el 31
de diciembre del 90.

— Ampliación en todo el territorio
del Estado espanol posibilitando los
convenies de CCAA.

— Funcional: suprimir el termino
integrado en preescolar.

— Personal: El convenio afectarà a
todo el personal en régimen de con-
trato de trabajo que presíe sus servi-
ctos en y para un centro de ensenan-
za, cualquiera que sea la entidad titu-
lar del mismo y el nivel de ensenanza
que imparta.

MEJORAS SOCIALES

Recoger en convenio las mejoras
que dictamine la Comisión Paritaria.

Creación de una Comisión Paritaria
a nível del estado y de CCAA cuyas de-
cisiones sean de obligado cumplimien-
to, Derecho a manutención si existen
estos servicios.
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Formació del
Professorat

Cursos
d'Educació
Física
a l'EGB

Fa uns dies poguérem assistir a
l'adjudicació de centres per a la rea-
lització de la fase de pràctiques per
als professors i professores del se-
gon curs d'especialistes d'Educa-
ció Física que va convocar la Con-
selleria d'Educació i Ciència.

Tot i valorant positivament tant el
procés d'adjudicació com la millora
d'aquest segon curs respecte al pri-
mer i el més que plausible «desco-
briment» que l'Educació Física és
necessària a tots els centres del
País Valencià, i que per tant tots te-
nen dret al seu corresponent espe-
cialista i no sols els de més de 16
unitats, sembla oportú fer algunes
reflexions al voltant del tema.

El primer que constatem és el re-
tard respecte al MEC i a altres Co-
munitats Autònomes amb compe-
tències en matèria educativa en les
previsions de la Conselleria contem-
plades en el PEV II, que parlava de
1.000 places-especialistes en qua-
tre anys.

En quant a la millora d'aquest se-
gon curs respecte al primer, sense
voler llevar-li la raó a la popular dita
«L'experiència fa mestres» (amb
perdó), és impensable eixa millora
de no haver-se produït la forta pres-
sió-denúncia que al llarg del curs
passat van protagonitzar per una
banda el col·lectiu d'afectats pels
problemes que va presentar la pri-
mera convocatòria i per altra banda
l'STE-PV.

Ara bé, reconéixer-li millores a
aquesta segona convocatòria no vol
dir (nt de lluny) que s'acoste a la
perfecció. Encara continua discrimi-
nant al col·lectiu d'interins, al no
deixar-los accedir als cursos (serà
perquè cap dels companys i com-
panyes interins gaudeix d'una figu-
ra escultural com la dels telefilms
americans?, o serà perquè des de
la Conselleria creuen que «no donen
la talla»?).

A més a més, encara segueixen
sense concretar-se determinats as-
pectes en les normatives de convo-
catòria, que ja el curs passat vam
denunciar des de l'STE-PV: Se-
gueix sense fixar-se les destina-
cions, segueix sense concretar-se
el tipus d'horari, etc. És a dir, se-
gueixen sense concretar-se eixos
«detallets» que estalviarien tots els
problemes que per manca de con-
creció apareixen amb posterioritat.

Respecte al model pel que s'ha
optat per qualificar aquests espe-
cialistes, hem de felicitar efusiva-
ment a qui corresponga (noblesa
obliga!) per anar apropant-se a les
tesis que sobre formació permanent
i reciclatge del professorat ha de-
fensat l'STE-PV des de temps im-
memorials.

A veure si la felicitació serveix
perquè els responsables de la for-
mació permanent del professorat
prenguen bona nota de com s'ha fet
aquesta i l'adopten com a model per
a posteriors convocatòries d'espe-
cialistes i/o reciclatges: nomena-
ments de substituís al comença-
ment del curs Í no quan està a punt
de concloure (com sol passar), rea-
litzant-se en horari lectiu, amb una
fase teòrica i una pràctica amb se-
guiment posterior a partir dels
equips de centre, etc. Que es se-
guesca l'exemple!

«Habrà un dia...»
El 30 de gener se celebra el «Dia

.Mundial Escolar per la No Violència
i la Pau». Molts centres han incor-
porat, des de fa anys, als seus
Plans activitats per a desenvolupar
la lluita per la Pau. Volem animar a
tots els sectors compromesos en
aquesta tasca. Volem que un dia les
xiquetes i xiquets d'avui puguen viu-
re aquella hermosa cançó: «Habrà
un día en que todos al levantar la
vista veremos una Tierra que pon-
ga Libertad». Per a ells i elles la nos-
tra il·lusió i treball.

Organitzacions
progressistes analitzen

la Reforma
Tots som conscients de la impor-

tància i repercussions de la Refor-
ma per al futur del Sistema Educa-
tiu i de la nostra professió. L'anàlisi
del Llibre Blanc planteja una sèrie
de reivindicacions i dubtes. Allò exi-
geix una forta i unitària lluita no no-
més dels ensenyants progressis-
tes, sinó també del conjunt del sec-
tor. És per això que UCSTE i STEC
van convocar el dia 11 de gener una
reunió de totes les organitzacions
interessades en un desenvolupa-
ment progressista de la Reforma
(Sindicats, Associacions d'Alum-
nes, APAs, MRPs...}, existint el
compromís d'iniciar una tasca con-
junta en defensa d'una reforma que
afavoresca el Cos Únic i el projecte
d'Escola Pública amb garanties de
finançament, incrementant fins el
6% del PIB les despeses educa-
tives.

També al País Valencià i a totes
les CC AA hem d'impulsar aquesta
tasca.

I Premis de Periodisme
de la CAPPEV

El passat 15 de desembre, Í coin-
cidint amb el seu 5é aniversari, s'a-
torgaren els Primers Premis de Pe-
riodisme de la CAPPEV a aquells
treballs periodístics que s'hagueren
destacat per la defensa i promoció
de la normalització lingüística a
l'ensenyament. Unes tres-centes
persones es reuniren en un sopar a
València per a celebrar aquesta
concessió i reivindicar una Escola
Pública i Valenciana.

Carme Miquel, Secretària de la
CAPPEV, ho digué de manera clara:
l'única Escola Valenciana és aque-
lla que connecta amb la pròpia rea-
litat.

Aquest premi recaigué en un co-
negut professional del Periodisme:
Adolf Beltran. Des de la redacció
d'ALL-l-OLI volem felicitar-lo, a l'i-
gual que a la resta de professionals
del Periodisme participants, i enco-
ratjar tots els professionals en
aquesta tasca.

També volem felicitar a la CAP-
PEV en el seu 5é aniversari i ani-
mar-la a continuar en la lluita per
l'Escola Pública Í Valenciana.

II Trobada
d'Escoles
Infantils a la
Safor

El dissabte 2 de desembre, amb
la col·laboració del Col·lectiu de
Mestres de la Safor, tingué lloc la II
Trobada d'Escoles Infantils a la Sa-
for, organitzada per la Coordinado-
ra Peüc.

La Coordinadora Peüc és una
associació d'escoles infantils que
lluita per dur la Renovació Pedagò-
gica al caòtic món del tram educa-
tiu 0-6, anomenat en la Reforma
Educativa que ara està en procés
de discussió com a etapa d'Educa-
ció Infantil.

Tot Í que l'aconseguir que es par-
le d'aquest tram com una etapa
educativa és un gran pas endavant,
la Coordinadora Peüc creu que
aquesta Reforma té unes mancan-
ces, les quals va a intentar posar en
relleu perquè no s'obliden en el
marc tan ampli que suposa la refor-
ma de tot el Sistema Educatiu.

Jornada sobre la
Reforma a
l'ensenyament
privat

El passat dia 2 de desembre,
l'STE-PV va organitzar una jornada
sobre la Reforma, on varen assistir
un centenar de persones per tal de
rebre la informació que fins ara hi
ha al voltant d'aquest tema i apor-
tar els seus punts de vista i in-
quietuds.

Des de l'STE-PV pensem que
aquesta jornada no es més que el
principi de tot un procés que ens
portarà a intentar obtenir una refor-
ma més acord amb els planteja-
ments dels treballadors de l'ense-
nyament.

Tot i que el tema no està tancat
fins a que passe el debat parlamen-
tari, pensem que es poden modifi-
car alguns dels plantejaments que
fins ara arreplega el Llibre Blanc.
Nosaltres continuarem lluitant per
tal d'aconseguir incloure les nos-
tres reivindicacions.

Per això us invitem a continuar el
debat de la Reforma, ja encetat, i
disposats a informar-vos al vostre
centre si així ens ho indiqueu.

Comissió de Política Lingüística de l'STE-PV
Seguint la proposta aprovada pel

Secretariat Nacional, es crea la Co-
missió de Política Lingüística al si
de l'STE-PV.

La constitució de l'esmentada
Comissió tingué lloc el 26 de se-
tembre, amb l'assistència d'un bon
grapat de persones de les tres In-
tercomarcals. Es proposà treballar
per Intercomarcals, atesa la dificul-
tat del desplaçament a un únic lloc;
també s'aprovà la creació de tres
grups de treball, o objectius orien-
tatius, en cadascuna:

a) Seguiment de la situació del
valencià a l'ensenyament.

b) Denúncia d'incompliments i
irregularitats.

c) Proposta d'alternatives a l'ac-
tual sistema.

Tot això tenint en compte els di-
ferents nivells educatius. Un objec-
tiu a mig termini és l'elaboració d'un
ampli document de l'STE-PV sobre
normalització lingüística a l'ense-
nyament en el País Valencià.

Com a propostes d'actuació im-
mediata es decidí:

— Arreplegada de dades sobre
la situació de l'ensenyament del i en
valencià als centres a través d'unes
enquestes.

— Enviament de sengles tele-
grames al president de la Generali-
tat Valenciana i al ministre de Trans-
ports i Telecomunicacions del Go-
vern espanyol demanant la recepció
de TV3 al País Valencià, així corn la
recepció de la TVV a Catalunya i les
Illes.

— També exigir de l'Administra-
ció educativa un seguiment exhaus-
tiu del compliment de la normativa
en el tema de la llengua.

Hom proposà de fer una altra reu-
nió a nivell de País cap a mitjans del

mes de novembre, una vegada es-
tructurat el treball per cada Interco-
marcal. Aquesta reunió ha hagut
d'ajornar-se fins que n'hi haja una
dinàmica més consolidada en cada
Intercomarcal. S'informà també que
a nivell de Països Catalans es for-
marà una Comissió inicialment cons-
tituïda per la FeSEC, l'STEl i l'STE-
PV, que treballarà pel desenvolupa-
ment i normalització de la llengua i
cultura pròpies: La catalana.

Es convocaren reunions a les In-
tercomarcals de la Comissió, a ce-
lebrar els següents dies: València,
6 de novembre; Castelló, 9 de no-
vembre; Alacant, 28 de novembre.

A) INTERCOMARCAL DE
VALÈNCIA

Es fan una sèrie de comentaris
sobre l'enquesta. Es posa a l'abast
del Sindicat un dossier legislatiu.
S'arrepleguen propostes de temes
que la Comissió hauria de treballar
per tal de fixar la Política de Norma-
lització Lingüística de l'STE-PV,
com ara: Plantilles als centres; el
mapa escolar (escoles en valencià
en cada zona a curt i mig termini);
el model de reciclatge i la seua
efectivitat; seguiment de tot l'en-
senyament de i en valencià (horaris,
qualitat...); titulacions al final de
l'EGB per a l'alumnat que assoles-
ca el coneixement del valencià; la
problemàtica de les línies i de l'en-
senyament en valencià a Secun-
dària.

D'entre aquests temes i d'entre
d'altres que van aparèixer a les di-
ferents reunions, la coordinació de
la Comissió establirà una prioritza-
cïó de temes i un calendari de dis-
cussions.

B) INTERCOMARCAL DE
CASTELLÓ

Es va fer una primera valoració de
tes enquestes arreplegades, tot ob-
servant-se que la tendència general
és contestar la qüestió numèrica,
però s'implica poc en el suggeri-
ment d'alternatives o en l'aportació
d'observacions.

També es posà a l'abast de la Co-
missió un dossier legislatiu i es re-
flexionà sobre el reciclatge.

Un altre tema de discussió va ser
una proposta de l'SECG-FeSEC per
a les Comunitats Autònomes amb
llengua pròpia, que diu: «L'alumnat
d'aquestes Comunitats es troba en
descompensació en la dist'ribució
horària, respecte l'alumnat d'altres
Comunitats, com a conseqüència
del temps dedicat a la llengua prò-
pia. Proposem endegar un debat en
els STEs per definir una alternativa
sobre la temàtica, per a negociar-la
amb les Administracions educati-
ves». Els assistents trobaren desa-
fortunada Í perillosa l'argumentació,
donant propostes alternatives, com
per exemple que a les comunitats
castellanes se'ls assigne un horari
per a les altres llengües de l'Estat
(a triar-ne una), cosa que facilitaria
la intercomprensió entre els dife-
rents pobles de l'Estat; o bé que
s'assigne un horari per a la llengua
pròpia i un altre per a la llengua es-
panyola, i com que als castellans es
coincideixen ambdues, millor per a
ells. Els i les assistents van veure la
necessitat que s'arribarà a un pac-
te polític per la llengua, com s'ha fet
recentment a les Illes.

C) INTERCOMARCAL D'ALACANT

Aquesta reunió va ser coberta
per la coordinació de la Comissió.

Entre els assistents hi comptàvem
amb la presència d'un membre de
l'Associació Cívica, que va manifes-
tar la preocupació d'aquesta Asso-
ciació pels entrebancs al procés de
normalització a les comarques del
sud del País Valencià. Ens proposà
mantenir intercanvi d'informació.

Es va destacar la importància de
les enquestes en aquests dos as-
pectes: com a font d'informació i
com a eina de dinamització.

S'assenyalà que una bona mane-
ra de funcionament hauria de ser la
comarcalització del treball de la Co-
missió, per a integrar-lo en la dis-
cussió sindical global de les assem-
blees comarcals.

Es denunciaren qüestions com la
falta d'una política de seguiment
per part de l'Administració:

—©n es fa l'assignatura de Va-
lencià.

— On es fa la línia en valencià.
— La inspecció incompleix la

seua tasca.
Es proposà una revisió de la le-

gislació sobre l'assignatura de Va-
lencià als estudis nocturns (3.er de
BUP i FP).

Se'ns demanà que, com a Sindi-
cat, denunciàrem el fet que l'Admi-
nistració no haja invertit diners en
l'edició de material per a l'ensenya-
ment de i en valencià.

Es proposà plantejar diverses al-
ternatives Í que la política del Sindi-
cat hauria de ser diversificada se-
gons l'estat i les necessitats de
cada lloc, atenent a la realitat co-
marcal.

Des de la Comissió de Política
Lingüística fem una crida a la parti-
cipació i discussió de tots els temes
plantejats, als quals com a profes-
sorat compromès estem obligats.

Dénia, 16 de desembre del 1989
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La responsabilitat
civil en la recta final
El MEC acaba d'entregar el projecte, que considera definitiu,
de Decret de Responsabilitat Civil que enviarà a tramitació ben
aviat. At mateix temps, i també per a tramitació, ha entregat
les modificacions que s'hauran de produir en els actuals Co-
dis Civil i Penal. Esperem que aquesta reivindicació, que va
ser plantejada per UCSTE ara fa 3 anys, quede resolta per
sempre en benefici d'una escola més activa i d'uns ensen-
yant» sense lligadures en el seu treball diari. Ja ho veurem.
Hi haurà que analitzar ben bé ets projectes. Ací els teniu.

El Real Decreto sobre proteccíón social a los alumnos en caso de ac-
cidentes pretende arbitrar un cauce sencillo y àgil para que, en caso de
accidentes en el transcurso de actividades escolares, extraescolares y
complementarias de los ceníros docentes, pueda compensarse a los alum-
nos y a sus familias de las consecuencias de aquéllos. Podria decirse que
se reconoce automàticamente una indemnización, de forma que pierde
sentido cualquier intento paralelo de acudir a la vía jurisdiccional para exi-
gir responsabilidad civil por hechos como los citados.

Las prestaciones garantizaràn en todo caso y en primer lugar, la asis-
tencia mèdica, quirúrgica, de hospitalïzación y de rehabilitación hasta el
alta mèdica, así como una subvención parcial de los gastos de farmàcia.
Sin duda, la gran mayoría de los casos queda cubierta con esta previsión.

En aquelles supuestos, afortunadamente menos frecuentes, de lesio-
nes, mutilaciones y deformidades de caràcter definitivo y no invalidantes
la prestación se fijaría en relación con el baremo vigente en el régimen ge-
neral de la Segurïdad Social.

Uno de los supuestos mas frecuentes en los casos de accidentes es-
colares es la necesidad de algun tipo de pròtesis (dentales, ópticas u or-
topédïcas), por lo que se reconoce también una indemnización a tanto al-
zado para tales supuestos.

Por ultimo, se reconoce una indemnización de iguales características
en los supuestos de mueríe o incapacidad permanents, también compati-
ble con cualquier otra de semejante naturaleza.

Todas estàs prestaciones seran financiadas por el Ministerio de Edu-
cación y Ciència y tramitadas directamente ante y por este Departamento,
buscàndose el procedímiento mas sencillo posible de forma que las indem-
nizaciones sean percibidas por los afectades en plazo breve.

Se desarrolla así el derecho de los alumnos a la protección social en
caso de accidente, reconocido por el articulo 6.1.h) de la Ley Orgànica
8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación, y se bloquea
una tradicional fuente de incertidumbre e inquietud para todos los miem-
bros de la comunidad escolar.

Madrid, 12 de enero de 1990.

Código Civil.
Art. 1.903
Apartades Sexto
y Séptimo

Código Penal. Art. 22

Redacción actual

«Son, por ultimo, responsables fos
maestros o directores de artes y
oficiós respecto a los perjuicios
causados por sus alumnos o apren-
díces, mientras permanezcan bajo
su custodia.»

La responsabilidad de que trata
este articulo cesarà cuando las per-
sonas en el mencionadas prueben
que emplearon toda la diligència de
un buen padre de família para pre-
venir el daiïo.

«La responsabilidad subsidiària que
se establece en el articulo anterior
serà también extensiva a los amos,
maestros, personas, entidades, or-
ganismos y empresas dedicadas a
cualquier genero de indústria, por
los delitós o faltas en que hubieren
incurrido sus criades, discípulos,
oficiales, empleados o dependien-
tes en el desempeiïo de sus obliga-
ciones o servicio.»

Redacción propuesta

«Por los danos y perjuicios que causen a los
particulares los alumnos de centros de ense-
lïanza en el transcurso de sus actividades es-
colares o extraescolares responderàn las per-
sonas o entidades, públicas o privadas, que
sean titulares o de las que dependa el Cen-
tro, salvo que demuestren haber empleado la
diligència necesaria para prevenir el dano.

Cuando se trate de ceníros públicos de en-
senanza se aplicarà lo prevenido en los artícu-
los 40 y 42 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, de 26 de julio
de 1957.

Cuando se trate de centros privades estos
podran exigir las cantidades satisfechas de
los profesores o maestros, si hubieren incurri-
do en dolo o culpa grave en el ejercicio de
sus funciones, que fuesen causa del dano.»

«La responsabilidad subsidiària que se esta-
blece en el articulo anterior serà también ex-
tensiva a los empleadores, personas, entida-
des, organismes y empresas dedicadas a
cualquier genero de indústria, por los delitós
o faltas en que hubiesen incurrido sus cria-
dos, oficiales, aprendices, empleados o de-
pendientes en el desempeno de sus obliga-
ciones o servicios.

Igualmente serà extensiva dicha responsabi-
lidad subsidiària a las personas o entidades,
públicas o privadas, que sean titulares o de
las que depende un Centro de ensenanza, por
los delitós o faltas en que hubiesen incurrido
los alumnos del Centro en el desarrollo de las
acíividades escolares o extraescolares que le
sean propías.

Cuando se trate de Centros públicos de en-
senanza se aplicarà lo previsto en los Artícu-
los 40 y 42 de la Ley de Régimen Jurídico de
la Administración del Estado, de 26 de julio
de 1957.

Cuando se trate de Centros Prívados, estos
podran exigir las cantidades satisfechas de
los profesores o maestros, si hubieren incurri-
do en dolo o culpa grave en el ejercicio de
sus funciones, que fuesen causa del dano.»

Proyecto del MEC de Modificación
Provisional del Sistema de Acceso
a la Funden Pública Docente

1. El Ministerio de Educación y
Ciència promoverà, de acuerdo con
las Comunidades Autónomas con
competencias asumidas en matèria
educativa, la aprobación de un Real
Decreto 533/1986, de 14 de mar-
zo, por el que se establecen con ca-
ràcter provisional normas específi-
cas sobre el procedimiento de in-
greso en la Función Pública docen-
te, a excepción de la Universitària.

2. Este Real Decreto se apoyarà
en la autorización contenida en el
articulo 1.°, apartado segundo, de
la Ley 30/1984, para dictar normas
específicas en orden a adecuar las
disposiciones de esta Ley a las pe-
culiaridades del personal docente.

3. La justificación para su apro-
bación serà:

a) Conveniència de demorar la
elaboración de las normas con ran-
go de Ley prevista al efecto en la
Ley 30/1984, hasta tanto se haya
llevado a efecto la reforma del sis-
tema educativo y la consecuente
reordenación de los Cuerpos y Es-
calas docentes.

b) La profunda modificación que,
en la disposición adicional decimo-
quinta de la Ley 30/1984, ha intro-
ducidolaLey 23/1988.

c) Los acuerdos en esta matèria
alcanzados con los representantes
sindicales.

4. El Real Decreto abordarà los
siguientes extremos, bien directa-
mente, bien remitiéndose a las
oportunas convocatorias.

a) El ingreso en la Función Públi-
ca docente se realizarà mediante el
sistema de concurso-oposición en
el que resultaran seleccionados
aquéllos aspirantes que, superades
los ejercicios de la oposición y or-
denados según la suma de las pun-
tuaciones obtenidas en el concurso
y en los ejercicios de la oposición,

obtengan un número de orden igual
o inferior al número de vacantes
convocadas o, en su caso, asigna-
das a cada Tribunal.

b) La fase de concurso no serà
eliminatòria. La puntuación màxima
obtenible podrà alcanzar hasta 10
puntos. La valoración de méritos se
realizarà conforme a un baremo en
el que necesariamente se tendràn
en cuenta la experiència docente
(ianto pública como privada) y el ex-
pediente académico, pudiendo in-
cluir otros méritos relativos a los an-
tecedentes académicos de los as-
pirantes.

c) Los ejercicios de la oposición
seran como mínimo dos. Tendràn
caràcter eliminatorio y se puntuaran
de O a '10 puntos cada uno de elles,
siendo necesario obtener un míni-
mo de 5 puntos para superaries. En
estos ejercicios se valorarà la pose-
sión de los conocimientos específi-
cos (teóricos y pràcticos) necesa-
rios para impartir la docència en las
vacantes a que se aspire, la aptitud
pedagògica y el dominic de las téc-
nicas necesarias para el ejercicio
docente.

d) Los aspirantes que resulten
seleccionados deberan realizar, se-
gún se indique en las respectivas
convocatorias, un curso selectivo
de formación o fase de pràcticas.
En las convocatorias ígualmente se
determinarà las posibles exencio-
nes a su realización.

e) El Real Decreto proyectado
deberà reproducir los artículos 3.°
(convocatorias general y específi-
cas) y 4.° (constitución de los Tri-
bunales) del Real Decreto 533/86.

f) Del mismo modo contendrà las
derogaciones o modificaciones que
respecto del Decreto 375/74 y pos-
teriores de modificación (normativa
específica de EGB) se hagan preci-
sas.

El STE-PV ante las elecciones a
CEPs y la formación
permanente del profesorado

El 23 de enero se produciràn las
segundas elecciones a los Conse-
jos de Dirección de los CEPs del
País Valencià.

La realización de un proceso
electoral debe ser un momento ade-
cuado para reflexionar sobre el gra-
do de implantación de cada CEP en-
tre el profesorado de su zona, el pa-
pel que realiza y sus planteamien-
tos de formación permanente y re-
novación pedagògica. No tendría
sentido que dichas elecciones se
planteen como un tràmite que hay
que cubrir.

Desde el STE-PV siempre hemos
defendido que los CEPs, aún sien-
do organismes institucionales, de-
ben ser lugares abiertos a la autoor-
ganización del profesorado poten-
ciando una dinàmica pròpia de for-
mación y renovacíón que responda
a las necesidades de los Centros y
Colectivos con inquietudes. Ello
exige un funcionamíento claramen-
te democràtico donde el Consejo
de Dirección sea representativo y
realice sus funciones buscando la
màxima autonomia de gestión para
el CEP en beneficio de la credíbili-
dad entre los ensenantes de la

zona, para poder así extender un
trabajo que sigue exigïendo mucha
itusión y voluntariedad al no estar
reconocido todavía por la Adminis-
tración como deber y derecho de
los ensenantes y por tanto con me-
dios para llevarlo a cabo dentro del
horario lectívo-laboral.

La política diària de la Conselle-
ria y el anàlisis de sus planteamien-
íos recogidos en el Proyecto de
Plan de Formación y, fundamental-
mente, el contraste dírecto de con-
cepciones, nos indica que la línea
de la Administración valenciana es
utilizar a los CEPs de forma pràcti-
camente exclusiva para desarrollar
sus planes institucionales de «re-
conversión» del profesorado según
las necesidades de la Reforma im-
pulsando actividades y programas
cuya incentivación fundamental va a
ser, està siendo ya, la de acceder a
puestos de trabajo externes a la es-
cuela sín docència directa, creando
una espècie de «casta de privilegia-
dos» dentro de una nueva forma de
carrera docente.

Los CEPs fueron creados funda-
mentalmente para apoyar las nece-
sidades de los Centros y Colectivos

de R. P. (Grupos y MRPs), lo cual
no debe impedir también desarrollar
planes institucionales, però sin olvi-
dar las funciones anteriores y reco-
nociendo el funcionamiento autóno-
mo de los MRPs. Siempre hemos
defendido una concepción de F. P.
que considera al Centro como uni-
dad bàsica de renovación permitien-
do a su equipo de profesores y pro-
fesoras analizar y reflexionar sobre
su pràctica, sobre las relaciones es-
tructurales, sociales y sobre la dinà-
mica de trabajo del centro buscan-
do fórmulas de avance. Ello precisa
naturalmente de unas mejores con-
diciones de infraestructura y labo-
rales que partan de reconocer ofi-
cialmente la importància de las ta-
reas de coordinación, preparación
del trabajo y formación del profeso-
rado ligada al propio centro.

El apoyo a las candidaturas a los
Consejos de Dirección de los CEPs
debemos condicionarlo a un com-
promiso en la defensa de un mode-
lo de CEP claramente democràtico
y autónomo que tenga su pròpia ca-
pacidad para elaborar un Plan de
Actividades de forma abierta y uni-
tària contando con todos los Cen-
tros y MRPs y Organizaciones-Enti-
dades interesadas que hayan de-
mostrado su trabajo por la Renova-
ción Pedagògica y la transforma-
ción de la pràctica docente. De la
misma forma cabé valorar el papel
de los Asesores y Directores de
CEPs como impulsores de las líneas
y planes decidides por el Consejo
de Dirección, respetàndolas en
todo momento. Debemos rechazar
y denunciar toda actuación que
considere a los CEPs como una es-
pècie de feudo en provecho propio
o que por la vía de los nombramien-
tos de Asesores modifique la repre-
sentatividad real del Consejo de Di-
rección, como llego a ocurrir en al-
gun CEP.

Las elecciones a los CEPs son un
buen momento para que cada uno
clarifique sus posturas. Desde el
STE-PV seguiremos apoyando los
planteamientos progresistas que
respondan a compromisos colecti-
vos de renovación de la escuela.



ALTERNATIVA DWLA PUBLIï

La discussió i aprovació parlamentària de la LOSE s'endevina propera. En aquesta
s'hi reflectiran els aspectes fonamentals de la nova ordenació del Sistema Educatiu i es
tancarà el marc legislatiu dut a terme pel PSOE al llarg d'aquests anys sobre la Reforma.

Tot el professorat i el conjunt de sectors afectats hem de ser conscients de la im-
portància d'aquesta llei per al futur de l'educació i del nostre treball docent.

En el transcurs del debat impulsat al llarg d'aquests mesos pels STEs en Centres i
Assemblees hem pogut constatar una alta desinformació, així com nombroses incògnites
i preocupació al no recollir-se en el Llibre Blanc de la Reforma destacades reivindica-
cions i aportacions, ja històriques, dels sectors educatius progressistes.

El Cos Únic d'Ensenyants amb una formació inicial universitària per a tot el profes-
sorat; la Formació Permanent Obligatòria dins de l'horari lectiu; la Regulació en condi-
cions de l'Educació Infantil, etc., són aspectes bàsics de la nostra lluita durant molts
anys per avançar en un projecte alternatiu d'Escola Pública de Qualitat.

És el moment de concretar tots aquests afanys en la Llei. Açò exigirà un fort com-
promís comú de mobilització i unitat de tots els sectors educatius progressistes, espe-
cialment els treballadors i les treballadores de l'ensenyament.

Així mateix, hem d'exigir de les Administracions educatives un clar Í extens debat du-
rant aquest curs sobre els dissenys curriculars, tot aportant-hi el nostre nombrós bagat-
ge col·lectiu des de la teoria i la pràctica docent, i donant cabuda també a l'anàlisi dels
Plans de Formació Permanent.

Les Confederacions UCSTE i STEC esperen que l'esforç de difusió del present do-
cument es corresponga amb una clarificació i un posicionament individual, bé Í perme-
tent a tots i totes adquirir el protagonisme que el moment exigeix per a actuar decidida-
ment amb un clar objectiu de transformació qualitativa de l'ensenyament. Entenem que
és una necessitat laboral i social.

Totes Í tots tenim la paraula i la possibilitat de canviar en un sentit més progressista
la propera Reforma Educativa.

Gener 1990
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1. Marc legal
educatiu: del
franquisme al PSOE

En dues dècades, cinc lieis sobre
educació i una sobre funció pública
han marcat les línies del Sistema
Educatiu des de l'Estat espanyol:

1. La Llei 14/1970, de 4 d'a-
gost, General d'Educació i Finança-
ment de la Reforma Educativa, que
apareix per a actualitzar un sistema
educatiu caduc i establir l'obligato-
rietat entre els 6 i els 14 anys. Els
i les mestres passen a ser nome-
nats professors/ores d'EGB, amb
formació de Diplomatura Università-
ria. La LGE fracassà, perquè la seua
segona part —finançament...— mai
no es va cobrir, ni tan sols s'havia
planificat.

2. Llei 30/1974, de 24 de juliol,
per ia qual s'estableix la selectivitat
per accedir a la Universitat. Les pri-
meres proves es van realitzar el
curs 74-75 i, encara que amb varia-
cions, han continuat celebrant-se.

3. Llei Orgànica 5/1980, de 19
de juny, per la qual es regula l'Es-
tatut de Centres Escolars (LOECE),
feta per l'UCD, en un tímid intent
per democratitzar els centres pú-
blics, que posteriorment el PSOE
deixarà quasi invariable mitjançant
la LODE. Ens quedem sols, opo-
sant-nos a aquesta llei, creant fins i
tot un «pla de resistència».

Set anys de govern socialista,
amb majoria absoluta, i una tercera
legislatura que ara comença han
servit per a que el PSOE desenvo-
lupe tres lleis importants per a la
seua reforma del sistema educatiu.

4. La Llei Orgànica 11/1983, d'l
de setembre, de Reforma Universi-
tària (LRU), apareix com un intent
de «modernitzar la Universitat», es-
tablint alguns graus d'autonomia
per a aquesta, però mantenint els
feus interns i les consegüents rela-
cions de vassallatge.

5. La Llei 30/1984, de 2 d'a-
gost, de Mesures de Reforma per a
la Funció Pública, amb un nou sis-
tema retríbutiu i una addicional XV
que va agrupar els diversos cossos
en dos (mestre i professors de se-
cundària), i que posteriorment seria
derogada, per a tornar a la situació
anterior. Amb el frustrat intent pos-
terior d'implantar un estatut del pro-
fessorat, jerarquitzant i antidemo-
cràtic, i que, per l'oposició demos-
trada pels sectors progressistes del
professorat, va haver de ser retirat
pel MEC.

6. La Llei Orgànica 8/1985, de 3
de juliol, Reguladora del Dret a l'E-
ducació (LODE), que va portar amb
ella la consagració de tres xarxes
educatives (privada, concertada í
pública) i el manteniment d'empre-
ses privades amb fons públics, pos-
sibilitant «idearis» de centres i la po-
tenciació de l'ensenyament confes-
sional catòlic.

La nostra anàlisi global
Inicialment el projecte de Reforma es podria perfilar com una pro-

posta atractiva, en tant que suposa una novetat davant el retard del
nostre sistema educatiu, donat que ni la LGE va arribar a aplicar-se
en la seua totalitat. D'altra banda, analitza la situació i deficiències
de l'actual sistema educatiu, apropiant-se del llenguatge utilitzat
pels sectors progressistes i, a més a més, arreplegant propostes
molt sentides, encara que amb solucions enganyoses.

Tanmateix, no és un projecte socialista ni respon als vertaders
problemes de fons del nostre sistema educatiu,

— Un projecte educatiu socialista no s'hagués presentat única-
ment com «tècnic», no hagués amagat el debat ideològic ni hagués
tancat el camí cap a l'Escota Pública com alternativa í cap al Cos
Únic.

— S'hagués preocupat més del saber formatiu-educatiu i no, fo-
namentalment, del professional-productiu (sembla que tan sols pre-
tén assegurar la qualitat per als qui superen ia barrera dels 16 anys
i de formar ciutadans en un altre tipus de destreses per a distribuir-
los millor).

— Sembla que l'únic objectiu siga adequar l'ordenació del nos-
tre S. E. a Europa, introduint algunes millores.

— Manté nombroses contradiccions o insuficiències de concep-
ció o filosòfiques: renúncia a l'educació social i continua optant en-
tre ètica Í religió a partir de!s tres anys; no aprofundeix en el sentit
de la coeducació; redueix el patrimoni llengua-cultura a la introduc-
ció de les llengües estrangeres, deixant com a subsidiàries les na-
cionals; no contempla la problemàtica global de l'Escola Rural ni de
l'Educació Permanent d'Adults; manté la selectivitat per a accedir a
la Universitat, etc.

COS ÚNIC

No només no l'estableix, sinó que podrien perfilar-se 3 o 4 tipus
de professorat (infantils, primària, secundària i postoblígatòria).

CICLE ÚNIC 0-18 ANYS

Amplia l'escolarització obligatòria fins als 16 anys, però no per
sota dels 6. Sembla que es vol ampliar l'oferta, sense caràcter d'o-
bligatorietat, fins els 3 anys. I deixar el cicle 0-3 anys en mans de la
iniciativa privada. En aquesta línia de concessions a la patronal pri-
vada i a l'Església —iniciada en la LODE— estendrà la subvenció a
la concertada fins els 16 anys, i l'ensenyament religiós, fins els tres
anys. Continua impossibilitant-se la xarxa única-pública
d'ensenyament.

FORMACIÓ INICIAL DEL PROFESSORAT AMB TITULACIÓ ÚNICA

Tampoc és contemplada, ja que continua mantenint-se la doble
titulació per a accedir a la docència, amb temps diferenciats de for-
mació i, per tant, amb retribucions diferenciades.

TITULACIÓ ÚNICA PER A L'ALUMNAT

Manté la doble titulació al final de l'ensenament obligatori: Cer-
tificat d'Escolaritat; titulació adequada per a passar a Secundària
postoblígatòria o mòduls professionals. Apareix fins i tot una terce-
ra via, dins de l'ensenyament obligatori, per la qual l'alumnat podria
desviar-se cap als «Plans de Garantia Social» (fons comú europeu,
Plan FIP, actual compensatòria...).

SELECTIVITAT

No elimina la prova d'accés a la Universitat.

DESCENTRALITZACIÓ

No existeix un disseny propi de la Reforma en les Autonomies
amb competències plenes. El MEC manté una visió centralista.

RATIO I HORARIS

Planteja una millora de les actuals ratio: 8 a 15 de 0-3 anys; 18
a 25 de 3-6 anys; 25 a 30 de 6-12 anys. Tanmateix proposa un incre-
ment d'hores lectives per a l'alumnat d'Obligatòria amb comparació
al de Primària (25 per a aquest, Í de 27 a 30 per a aquells). No es
qüestiona l'actual horari del professorat.

L'ENSENYAMENT COMPRENSIU

Que aconseguesca integrar tots els infants i joves, respectant i
potenciant la diversitat, i proporcionant-los una educació integral
que els prepare per a la vida, pot quedar-se únicament en un enun-
ciat, si no es posen els mitjans suficients.

2. Justificació de la
necessitat de la
Reforma Educativa

L'ingrés en el Mercat Comú com-
porta la necessitat d'adaptació al
sistema europeu, i de manera espe-
cial davant la lliure circulació de ciu-
tadans/es a partir del 92. Aquesta
exigència comporta una adequació
del sistema educatiu al productiu.

Les altes cotes de fracàs escolar
de l'actual sistema educatiu, les rei-

vindicacions dels sectors progres-
sistes, el desajust entre l'escolarit-
zació obligatòria (6-14) i l'edat labo-
ral (post. 16) —extesa molt més en-
llà d'aquestos límits per l'alta xifra
d'atur—, així com el descens de la
natalitat amb la consegüent dismi-
nució del nombre d'unitats escolars
en els nivells de bàsica, són algu-
nes de les raons que poden expli-
car la urgència d'una reforma que
va iniciar el defenestrat ministre Ma-
ravall i que ha continuat Solana.

Les nostres reivindicacions
davant la LOSE

a) Negociació sindical del mapa escolar de cada província i muni-
cipi de cara a la configuració dels futurs centres, la qual cosa pot inci-
dir en les seues plantilles de professorat.

b) Avançar cap al Cos Únic d'Ensenyants, tot reconeixent una úni-
ca titulació universitària per a tot el professorat com una part de la seua
formació inicial comú i una altra per especialitats i nivells.

c) Garantir la formació permanent per a tots els ensenyants en ho-
rari lectiu, reestructurant l'actual jornada laboral.

d) Regular l'Educació Infantil en tots eis aspectes com important
etapa educativa, bé i garantint suficients places públiques per al cicle
0-3 i l'obligatorietat de la gratuïtat per al de 3-6 anys.

e) Reconèixer una certificació oficial única per a tot l'alumnat que
acabe l'escolarització obligatòria.

f) Increment progressiu dels pressupostos educatius fins arribar al
6% del PIB en 1992,

3. Procés de la
Reforma Educativa

3.1. L'experimentació

Les experiències en centres-pi-
lots no han comptat amb la dotació
promesa («major dotació de recur-
sos humans i materials», no sols per
a experimentar, sinó per a genera-
litzar-la després).

El procés s'ha portat endavant
comptant només amb el voluntaris-
me a ultrança de sectors progres-
sistes del professorat, que van co-
mençar —o van continuar— amb
canvis metodològics i de contin-
guts, intentant un trencament amb
l'ensenyament memorístic i poten-
ciant un aprenentatge més pràctic Í
lligat a la realitat.

Moltes hores de dedicació, sen-
se que el professorat veja recolli-
des les seues propostes, ni es sen-
ta gratificat per les dotacions pro-
meses, han provocat una situació
de desencís, frustració i per a
aquest professorat —cremat—.

3.2. De les experiències
al Llibre Blanc: el debat

El MEC ha utilitzat un llenguatge
de calculada ambigüitat, per no ha-
ver de concretar les seues propos-
tes Í no haver de comprometre's «a
priori».

El MEC ha propiciat un debat, cir-
cumscrit fonamentalment als «ini-
ciats» deis diversos sectors de la
comunitat educativa- Aquest debat
mai no ha aprofitat per a que el MEC
adquirirà compromisos de recollir
les aportacions, sinó únicament ins-

trument propagandístic per trans-
metre la idea central de que la re-,
forma acabarà amb els mals del sis-
tema educatiu (fracàs escolar, no
adequació al mercat de treball...).

La majoria de la comunitat educa-
tiva desconeix la reforma, i a aquells
als quals els «sona» alguna cosa, la
reforma els queda molt lluny i la
veuen amb escepticisme. Només un
nucli reduït la coneix a fons. Així,
doncs, els debats no han aconse-
guit calar al si de la comunitat edu-
cativa.

3.3. El Llibre Blanc
A quasi dos anys del comença-

ment de l'experimentació i a menys
de dos de la seua aplicació, el pro-
fessorat continua sent estrany a
ella. Sembla que el Govern desco-
neix que aqueix professorat és el
protagonista-motor de qualsevol
transformació educativa.

Si bé el MEC ha recollit en les de-
claracions d'intencions sobretot el
llenguatge dels sectors progressis-
tes, defensors de l'Escola Pública,
tanmateix, molies reivindicacions
històriques queden sense concre-
tar-se Í, per tant, no es duran a
terme.

La reforma comporta una intenció
de canvi, una ampliació de l'edat
d'escolarització, la pretensió de lli-
gar teoria i pràctica, la pretensió
d'una escola més entroncada amb
la realitat social i l'entorn, l'apertu-
ra d'un debat sobre el Desenvolu-
pament Currícular Base, la intenció
d'introduir matèries com Música,
Educació Física o noves tecnolo-
gies, així com un mínim increment
dels pressupostos d'educació.



Condicions que han de
garantir-se per a fer viable

— S'ha de tenir en compte la realitat d'un estat plurinacional, i
ha d'haver una autèntica descentralització (no només administrativa).

— Transferències educatives a aquells llocs on encara no les
tenen.

— Autonomia dels Centres i Consells Escolars per a l'elabora-
ció de projectes de Centres Í condicions per al seu desenvolupament.

— Dotació de recursos als Centres.
— Escolarització pública i gratuïta, des del O fins els 18 anys,

en una única etapa educativa, en els seus diferents cícies,
— Personal d'Administració Í Serveis en tots els Centres de

Primària.
— Supressió de les proves d'accés a la Universitat.
— Pla de Formació Permanent per a tot el professorat en horari

lectiu, reestructurant la jornada laboral dels ensenyants.
— Regular l'educació infantil, tot garantint des de les Adminis-

tracions les suficients places públiques per a l'etapa 0-6 anys.
— Augment de plantilles: per augmentar l'actual professorat; per

a racionalitzar els horaris dels centres i fer possible la formació en
el centre i l'elaboració de projectes de centre i investigacions curri-
culars; desaparició del concepte d'«afins».

— Revisió de la LODE (en els aspectes criticats al principi, i a
més a més en la composició i funcions dels Consells Escolars).

— Disminució de l'horari lectiu del professorat i dret a una jor-
nada continuada de treball.

— Avançament de l'edat de jubilació i disminucions horàries.
— Dret a períodes sabàtics.
— Gestió democràtica dels CEPs i desvinculació d'aquests de Ja

carrera docent.
—- Reconeixement del dret de la població a una formació perma-

nent, i mitjans necessaris per a això.
— Creació de serveis de suport Í psicopedagògscs per a tots els

centres educatius.
— Actuació coordinada Í compromesa en educació de fes diver-

ses Administracions —central, autonòmiques ï locals-—.
--" Potenciació dels col·lectius de trcfoaS! i investigació Í dels Mo-

viments de Renovació Pedagògica.
— Creació de menjadors escolars amb personal contractat per

El debat sobre la LO3E no ha de ser únicament parlamentari, sinó
que hauria d'implicar a tots els sectors educatius i traslladar-lo a la so-
cietat per aprofundir en la importància de l'educació i plantejar els ver-
taders problemes existents que exigeixen un canvi en profunditat. En-
tre ells seria el moment d'abordar una revisió de la LODE que perme-
tés reformar aquells aspectes negatius que no afavoresquen l'alterna-
tiva d'Escola Pública, al mateix temps que possibilita desenvolupar els
seus aspectes positius impulsant canals de participació amb majors
competències a tots els nivells, des de les autonomies que no les te-
nen fins els municipis, i capacitat d'actuació.

Aconseguir totes aquestes reivindicacions exigeix una forta lluita
unitària no només dels ensenyants progressistes, sinó també del con-
junt de sectors educatius i socials. Per tot això proposem la creació o
revitalització de les plataformes unitàries en defensa de l'Escola
Púbiica.

Ens trobem en uns moments decisius per a millorar qualitativament
í definitiva la nostra professió i la situació educativa globaf. La tasca
creiem que paga la pena. Ha de ser un compromís de tots els treballa-
dors i treballadores de ('ensenyament als guals fa anys ens va unir un
projecte alternatiu comú d'escola.

al transport ï menjador per a tot l'alumnat que ho
necessite.

— Mòduls professionals al servei de l'ensenyament Í dels estu-
diants —amb una retribució adient— í no al servei dels empresaris,
com passa ara mateix,

— Major valoració social i econòmica de ía tasca docent. No a
vies externes individualitzades i jerarquitzades d'incentivació; poten-
ciació de factors que afavoresquen la reflexió de! professorat sobre
la seua pràctica i t per tant, renoven de forma permanent
l'ensenyament.

— Reestructuració de la jornada laboral, tot reduint l'horari de
docència directa i contemplant més temps per a preparació, coordi-
nació en equip, tasques complementàries i formació permanent.

— Donar suport a la creació i continuïtat d'equsps estables de
professorat als centres que desenvolupen projectes educatius.

— Potenciar la participació del professorat en el disseny, desen-
rotllament i avaluació dels Plans Unitaris de Formació Permanent.

— Resoldre definitivament el problema de la responsabilitat civil
dels ensenyants en l'exercici de la docència.

4. Estructura
sistema educatiu

Quadre que compara l'actual sis-
tema educatiu i el nou que proposa

Estructuro actual del Sistema Educatiu proposta d'estructura del Sistema

la reforma. Fons: La revista Gu/x,
núm. 137.

Etapa río obligatòria, dividida en
dos cicles (0-3 anys, primer cicle,
amb una ratio de 8-15 aíumnes; 3-6
anys, segon cicle, amb una ratio de
18-25 alumnes). En el segon cicle
s'introdueix l'ensenyament religiós
per a l'alumnat els pares i les mares
dels quals ho sol·liciten. Aquesta
etapa estarà atesa per professoral:
especialista. En el primer cicle, que
quedarà totalment en mans priva-
des, i en algun cas l'Administració
local, podrien concurrir un altre ti-
pus de professionals degudament
qualificats. Ei MEC ha ampliat l'ofer-
ta educativa (no l'obligatorietat) no-
més fins als tres anys.

Ratio de 25-30 alumnes. Tres ci-
cles de dos anys cadascun: primer
cicle, 6-8 anys; segon cicle, 8-10
anys; tercer cicle, 10-12 anys. Les
àrees curricuíars seran: Llengua i
Literatura, Matemàtiques, Naturals i
Socials, Educació Artística, Educa-
ció Física, Educació Religiosa (op-
tativa), i Idioma estranger (a partir
de tercer de primària). L'alumnat
promocionarà de cicle al repetir
més de dues vegades al llarg de tot
l'ensenyament obligatori (primària í
secundària). La impartiran profes-
sors i professores d EGB. Recoma-
na especialistes per a Educació Ar-
tística, Idioma estranger i Educació
Física. Es contempla un professor o
professora més per a recolzament i
orientació a partir d'un determinat
nombre d'unitats. Parla de disminu-
ció de l'alumnat en raó de la in-
tegració.

Obligatòria (12-16 anys}

Apareixen dos anys més d'obliga-
torietat. Etapa educativa de 4 cur-
sos amb identitat pròpia: primer ci-
cle. 12-14 anys, amb 27 hores lec-
tives per a l'alumnat i un 10% d'ho-
res optatives; segon cicle, 14 16
anys, amb 30 hores lectives, i en-
tre un 25-30% per a matèries opta-
tives. Es pretén que aquesta etapa
es caracteritze per l'equilibri entre
l'educació comprensiva i la diversi-

tat de les necessitats Í interessos
de l'alumnat. Aquesta etapa pot pro-
longar-se fins els 18 anys (si es pro-
duiren el màxim de 2 repeticions du-
rant tot l'ensenyament obligatori).
Els centres on s'impartirà estan per
esclarir: només l'obligatòria 12-16
anys en algun cas, encara que la hi-
pòtesi més generalitzada és la de
que siguen específics de tota la se-
cundària. Professorat llicenciat, o
diplomat d'EGB especialista. Des-
prés del 96 accediran només lli-
cenciats.

Aquesta etapa es perfila com la
de major controvèrsia i la de majors
perills d'enfrontaments corporatius,
si no som capaços de superar-!os
ajuntant-nos en la defensa de la
nostra alternativa de Cos Únic.

ona

Professorat amb titulació de lli-
cenciat. Ratio de 30-35 alumnes
per aula. 30 hores lecíives per a l'a-
lumnat.

De dos cursos, amb caràcter
orientador en desaparèixer el COU
actual.

— Batxillerat de Tecnologia.
— Batxillerat de Ciències de la

Naturalesa i de la Salut.
— Batxillerat d'Humanitats i

Ciències Socials.
.(Batxillerat Musical, Batxillerat

Artístic, arnb el concurs de centres
e s p e c í f i c s per a aquests
ensenyaments.}

Els Dissenys Curricuíars Base
per a aquesta etapa estableixen un
tronc comú d'assignatures, unes
assignatures específiques de cada
batxillera! i unes optatives (dues en
primer Í ires en segon, a tres hores
setmanals cadascuna).

Amb el títol de batxillerat es po-
drà accedir a qualsevol carrera uni-
versitària, o als mòduls professio-
nals de nivell 3, que hauran de ser
ofertats sempre pels propis cen-
tres.

Continua mantenint-se la prova
d'accés a la Universitat: selecti-

És l'objectiu fonamental de la re-
forma educativa. Parlen d'aglutinar-
ho tot en un «Pia nacional de la For-
mació Professional».

Aquests són els requisits plante-
jats per a que siga eficaç:

— Flexibilitat per a adaptar-se a
les necessitats i demandes de l'en-
torn productiu.

— Agilitat Í capacitat de respos-
ta als desafiaments de l'accelerat
canvi tecnològic, així com al canvi
en les demandes del mercat de
treball.

— Proporcionar a les persones
uns fonaments de caràcter poliva-
lent, que els permeta afrontar les di-
ferents demandes del mercat de
treball en diferents llocs o temps al
llarg de la seua vida.

La formació tècnic-professional
presenta dos models diferents en-
cara que complementaris:

a) Formació Professional de
Base: impartida dins del programa
de Secundària Obligatòria Í Batxi-
llerat.

b) Formació Professional Espe-
cífica, que capacite per a desenvo-
lupar una professió. Apareixen mò-
duls professionals no connectats
entre si, amb pràctiques en les em-
preses, i concebudes com blocs de
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formació de cicle breu i contingut
professional específic.

Els mòduls professionals de nivell
2 prepararan «treballadors qualifi-
cats». Mentre que els mòduls pro-
fessionals de nivell 3 capacitaran a
«tècnics intermedis».

Al final de la Secundària Obliga-
tòria (16 anys) es podrà accedir a
mòduls de nivell 3. El trànsit de mò-
duls 2 a mòduls 3 es farà únicament
a través del Batxillerat, amb les
oportunes convalídacions.

Als majors de 19 anys se'ls ofe-
riran proves d'accés per a cursar
mòduls de nivell 3.

Aquests mòduls tenen una dura-
da estimada de 1.000 a 1.200 ho-
res (teoria i pràctica). Així no és ne-
cessari adequar-se a un calendari
escolar tradicional. La validesa labo-
ral de les dues titulacions (2 i 3) de-
pendrà del reconeixement de les
Administracions i de les empreses.

El reciclatge del professorat de
FP és una part important d'aquest
pla («professorat competent i quali-
ficat» amb experiència en el \\
boral, amb (o sense) titulació univui
sitària. Aquest reciclatge es farà fo-
namentalment en les empreses.

Els mestres de Taller donaran FP
de base, i en mòduls de nivell 2 i en
els que es determine del nivell 3.

Et professorat serà contractat, a
temps parcial i limitat, «mitjançant
fórmules àgils de contractació», a
més a més del professorat «funcio-
nari». Aquest professorat «contrac-
tat» podrà compatibilitzar el seu tre-
ball professional amb la docència.

En els centres de Secundària
existiran aules-taller-laboratori, d'ús
variable.

Apareixen noves responsabilitats
(és a dir, nous càrrecs, nous com-
plements) en el Claustre, amb la fi-
nalitat de coordinar mòduls i pràcti-
ques fora de! centre.

Els mòduls professionals podran
desenrotllar-se en altres institu-
cions (Escoles d'Idiomes, Conser-
vatoris...) i fins i tot en empreses.

La ratio dels mòduls és de 20
alumnes.

5. Calendari
d'aplicació de la
Reforma
— Curs 89/90; Aprovació de la
LOSE (sembla que en febrer). Dis-
senys Curricufars. Posada en pràc-
tica de mesures específiques.
Nota: Tot el fonamental de la Refor-
ma estarà en la Llei. Per tant, si vo-
lem que es canvien coses det Pro-
jecte ha de ser abans de la seua
aprovació, Í per això la importància
del debat social i de la lluita de tots
els sectors educatius progressis-
tes.
— Curs 90/91: Desenvolupament
de la Llei. Definició dels continguts
curriculars. Mesures específiques
de miflora del S E.
— Curs 91/92: 1r.-»6é. Primària;
Mod. 2-3 de FP.
— Curs 92/93: 1r., 2n.-»6é. Primà-
ria; 1r., 2n. Secundària.
— Curs 93/94: 1r., 2n., 3r.->6é.
Primària; 1r., 2n., 3r. Secundària.
— Curs 94/95: 1r. , 2n., 3r.,
4t.-*6é. Primària; 1r., 2n., 3r., 4t.
Secundària.
— Curs 95/96: 1r., 2n., 3r., 4t.,
5é., 6é. Primària: 1r., 2n., 3.r., 4t.
Secundària. 1r. Sec. no obligatòria
(Batx.).
— Curs 96/97: 1r., 2n., 3r., 4t.,
5é., 6é. Primària; 1r., 2n., 3r., 4í.
Secundària. 1r., 2n. Secundària no
obl. mod. 3 de FP.
Nota: Per a adequar al professorat
en aquests sis anys el MEC propo-
sa el seu «Plan Marco de Forma-
ción». En algunes Autonomies tam-
bé l'Administració ha elaborat els
seus propis Plans de Formació.
— Per a planificar les necessitats
de centres en cadascuna de les eta-
pes, les Administracions han d'ela-
borar el mapa escolar de cada pro-
víncia. En aquest mapa es podria
contemplar la reestructuració del
professorat. Per això la necessitat
de conèixer i negociar aquest mapa
escolar, que de moment mantenen
en secret.

6. Cost de la
Reforma segons el
MEC

— Total territori MEC: 400.000
milions ptes.

Aquesta quantitat atén les se-
güents necessitats:

— Personal docent i no docent.
— Despeses de funcionament

dels centres, menjadors, transport i
internats.

— Formació del professorat i in-
vestigació educativa.

— Beques, convenis i concerts
en centres privats.

— Inversions en obres, equipa-
ment i despeses de reposició.

En el Llibre Blanc es contempla
l'estudi de planificació de les 28
províncies del territori MEC, i sobre
aqueixa base s'ha extrapolat el cost
total de tot el territori estatal, però
sense fer planificació pròpia.

— T o t a l t e r r i t o r i e s t a t a l :
960.000 milions de pessetes.

Nota: Tanmateix, les xifres que
difon el MEC (el bilió) són el cost to-
tal sense consolidar, és a dir, ob-
tingudes al sumar en pessetes
constants de 1989 les quantitats
que d u r a n t 8 a n u a l i t a t s
(1990-1997) seran destinades a la
Reforma. Aquest sistema no és uti-
litzat normalment en la comptabilitat
pressupostària.

Es més real el cost total conso-
lidat. Segons cost del Territori
MEC, es redueix a 150.677 milions
í 361.625 en tot l'Estat. Això supo-
sa un poc menys del 5% del PIB per
a Educació. Seria convenient recor-
dar que els països de l'OCDE, en
l'any 1971, gastaven en Educació
un 5 '23% del PIB, í a l 'Estat
espanyol, en el 97, 26 anys des-
prés, serà encara menor.

7. «El Plan Marco
de Formación

nent consolidar un model jeràrquic i
depenent dels Plans oficials, front a
uns CEPs democràtics i vinculats a
les propostes de Plans Unitaris
Territorials.

— El model d'FP dissenyat ocul-
ta la via per a una reconversió del
professorat i una nova estratègia
per establir !a carrera docent, allun-
yant-nos det Cos Únic. (En el Pla
apareixen fins a 40 llocs de treball
diferents fora dels centres, vincu-
lats majoritàriament als CEPs; el
perfeccionament es Ifiga a la rneri-
tocràcia individualitzada.)

— El model del «Plan Marco» es
connecta per complet amb la Uni-
versitat, oblidant la important apor-
tació històrica dels MRPs i Escoles
d'Estiu en el perfeccionament del
professorat i la renovació de l'Es-
cola.

— Recolza la proposta del Con-
sell d'Universitats de doble titulació
per a accedir a la docència.

El «Plan Marco» no ha sigut real-
ment negociat, ni molt menys con-
sensual, amb els sindicats.

MEC»: La nostra
valoració

— Manté el caràcter voluntari de
la participació del professorat en
les activitats de formació; no garan-
teix que aquestes es desenvolupen
en horari lecttu-laboral; no possibili-
ta l'increment de plantilles necessa-
ri. Per tant, no assegura tes condi-
cions prèvies per a fer possible la
formació permanent de tot el pro-
fessorat.

— No afavoreix la formació autò-
noma del professorat, llevat de les
llicències per estudis, ni la partici-
pació dels MRPs i d'altres entitats
en l'elaboració dels Plans. Tot es
canalitza a través dels CEPs, prete-

Formació
Permanent, la
nostra alternativa

L'FP, entesa com un procés
continu, és un dret i un deure de
tots i totes els professionals de
l'ensenyament.

Les Administracions educatives
han de garantir-ho assumint la res-
ponsabilitat de posar tots els mit-
jans i recursos per a que puga dur-
se a terme. Els/les ensenyants hem
d'assumir com a deure i necessitat
la tasca de completar i ampliar la
nostra formació.

És hora ja d'acabar amb el volun-
tarisme d'uns pocs Í garantir l'FP
per a tot el professorat amb mitjans,
tendint a eliminar el «cursillísme»
corn forma de perfeccionament que
poc o gens canvia la pràctica es-
colar.

L'organització de l'FP ha de ten-
dir a l'elaboració de Plans Unitaris
Territorials (província, comarca.

zona, districte), que partint dels
Plans de Centre' arreplegue les ne-
cessitats que en aquests s'hi plan-
fegen i les presentades per l'es or-
ganitzacions i institucions implica-
des en el Pla (MRPs, CEPs, Sindi-
cats, Ajuntaments, Universitat, Ad-
ministració),

La nostra proposta: Avançar
cap un model en el qual el Centre
siga la unitat de renovació pe-
dagògica.

El «Plan Marco del MEC» i el de
les Administracions autonòmiques
que l'han dissenyat parteix d'una
concepció en què el canvi educatiu
es fa dependre de la pràctica indi-
vidual del professorat. És per això
que ens trobem amb un conjunt de
propostes per a canviar la pràcti-
ca en l'aula, i no per a canviar les
relacions socials, estructures i di-
nàmiques del Centre. És impres-
cindible, per això, canviar la con-
cepció. No podem parlar d'autono-
mia de Centre mentre no hi hagen
decisions col·lectives i aquestes si-
guen resultat de debats pedagò-
gics.

Les reformes corren el perill de
ser un miratge si no incideixen so-
bre el context organitzatiu en el
qual va a desenvolupar-se el currí-
culum. És necessari que les tas-
ques d'organització, planificació,
organització professional, relació
amb els pares/mares i amb l'entorn,
etc., siguen tan importants com la
programació per matèries en
temps, recursos i formació.

Tot això significa: Una nova con-
cepció del paper del professorat
(que treballe cooperativament, in-
vestigant i analitzant la seua pràcti-
• ;a docent, amb una idea global de
l'escola que tinga en compte la di-
versitat), tot incrementant el temps
per a aquestes tasques i buscant e!
consentiment professional per
avançar en el canvi.

8. Formació inicial
El projecte de Reforma recull

dues vies o titulacions diferents: di-
plomatura universitària per al pro-
fessorat de Primària i llicenciatura
per al professorat de Secundària.
Fins el 96 l 'actual professorat
d'EGB especialista podrà donar el
Cicle 12-14 í concursar a les pla-
ces. A partir del 96 només podran
concursar llicenciats.

— La nostra alternativa: Rebut
gem aquesta doble via o titulació
perquè suposa una infravaloració
d'una etapa educativa sobre l'altra.

Fa falta la teua participació
Uneix-te als STEs

suposarà enfrontaments entre en-
senyants i tanca el camí cap al Cos
Únic d'Ensenyants.

Exigim una formació única per a
tots i totes els que decidesquen ac-
cedir a tasques d'ensenyament,
realitzada en una única Facultat
d'Educació, amb llicenciatures
aconseguides a través d'un conjunt
de crèdits mínims d'àrea, nivell, ma-
tèria i llargs períodes de pràctiques
remunerades en centres.

9. Les reformes
curriculars

De cara al debat curricular hem
de tenir en compte alguns aspectes
bàsics, intentant que siguen assu-
mits pel professorat; definir-se per
un o altre tipus de currículum és
definir-se per una o altra concep-
ció de l'educació, del seu funcio-
nament i de la seua qualitat. No és
exclusivament una qüestió tècnica,
ja que implica un determinat model
de Centre i d'ensenyant. En l'as-
pecte curricular, la nostra lluita per
la mi l lora de la qua l i ta t de
l'ensenyament passa pel qüestio-
nament de l'academicisme, del pa-
per del professorat únicament com
a transmisor de coneixements i dels
Centres com instàncies burocràti-
ques í depenents de l'Administra-
ció, defenent els plantejaments dels
MRPs en la seua reflexió teòrico-
pràctica sobre les alternatives curri-
culars. Pensem que aquest paper
és imprescindible per a garantir la
constant renovació de l'escola des
de l'autonomia dels propis grups.
Defensem un currículum obert ba-
sat en l'autonomia real dels Cen-
tres; un perfil d'ensenyant creatiu i
crític, í la necessitat d'uns projec-
tes educatius que assumesquen la
realitat cultural i social de l'alumnat
atenent la diversitat existent. Et
«Disseny Curricular Base», que
apareix com responsabilitat del
MEC complementat per les CC AA,
hauria de ser un marc general bà-
sic consensual a nivell estatal en
què es definiren: els objectius ge-
nerals de cada cicle educatiu; les
àrees de coneixements obligatòries
i optatives; els mòduls horaris; les
orientacions didàctiques-metodolò-
giques, i els criteris d'avaluació co-
herents amb el model d'aprenentat-
ge proposat.

Per a possibilitar la tasca inves-
tigadora del professorat s'ha de
facilitar: L'elaboració de projectes
curriculars diversos que realment
puguen substituir els llibres de text
com f'únic mitjà curricular; una nova
definició de les funcions del Centre
i la reestructuració de la jornada la-
boral docent.

10. L'Escola Rural
En el projecte de Reforma no es

contempla la realitat rural com una
cosa específica i diferenciada. La
LOSE ignora elmedi rural, com ja va
fer la LGE del 70, i no té per tant
en compte el seu desenvolupament
integral: No ofereix al·licients per al
professorat rural; l'educació infantil
només podrà existir en pobles
grans, la qual cosa és discriminatò-
ria; hi ha mancances d'instal·la-
cions, d'infrastructura i materials;
falten especialistes, en moltes es-
coles rurals no n'hi haurà professo-
rat de recolzament pel mínim d'uni-
tats que s'exigeixen; per a la su-
pressió d'unitats només es tenen
en compte criteris numèrics, etc.

Per tot això la futura LOSE hau-
ria de contemplar:

— El reconeixement de l'Escola
Rural com subsistema específic que
li permela accedir a la fórmula d'or-
ganització adient a cada realitat,
considerant la «zonalttzació» com un
marc teòric escaient posat en pràc-
tica en determinats territoris.

— L'exigència d'una ordenació
territorial del servei públic educatiu
que des de criteris compensadors
garantesca la totalitat de l'oferta
educativa amb els serveis comple-
mentaris i el recolzament en tots els
nivells no universitaris. Les «zones
educatives» s'establiran a partir
d'un mapa escolar dinàmic amb tots
els sectors implicats.


