Benvolguda companya/Benvolgut company:
L’Administració Valenciana ha presentat un “avantprojecte de Llei d’Ordenació de Centres
Superiors d’Ensenyaments Artístics” que pretén crear “l’Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana” .
Una de les principals finalitats de la futura llei és dotar els ensenyaments artístics superiors
d’autonomia acadèmica, financera i de gestió mitjançant la creació d’un Institut Superior
d’Ensenyaments Artístics que estaria adscrit a la Conselleria competent en matèria
d’universitats i formació superior.
Donat que la nova Llei Educativa (LOE) no ha contemplat una Universitat de les Arts que
reconeguera el carácter universitari d’aquests tipus d’ensenyaments, s’ha optat per una
proposta que contemple la creació d’una estructura autònoma que abrace tots els
ensenyaments artístics, amb un marc legislatiu propi, i que reconega el caràcter diferenciat
d’aquests ensenyaments en termes d’igualtat amb la universitat.
L’STEPV-Iv ha elaborat i presentat esmenes a l’esborrany entregat per l’Administració,
participa en el debat del Consell Escolar Valencià que ha de fer l’informe consultiu, i
intervindrà, amb una posició inequívoca de defensa dels ensenyaments artístics, en totes les
meses de negociació que es convoquen per desplegar la nova Llei.
Per tant, a partir de la publicació de la Llei d’Ordenació de Centres Superiors d’Ensenyaments
Artístics caldrà parlar de nous plans de formació específica i de millora d’unes condicions
laborals que reconeguen les llicències per estudis, de la possibilitat de participar en
programes específics europeus, de la flexibilitat en permisos per poder participar en
congressos i actes culturals, de l’ordenació temporal dels horaris adaptable a la triple realitat
docent/creativa/investigadora, de la consideració i solució de la problemàtica del professorat
interí; de l’adequació i dotació d’edificis, infrastructures i recursos en les distintes titulacions;
del reconeixement de les malalties professionals específiques i de l’adopció de mesures de
salut laboral i de seguretat en el treball i en l’aprenentatge, etc.
Ara bé, la intenció i necessitat de crear i de consolidar un marc propi per als Ensenyaments
Artístics Superiors, no ens treu de l’obligació de mirar amb lupa els plantejaments d’una
Administració que no es destaca ni per la coherència ni per la defensa de l’ensenyament
públic, i que opta per una concepció mercantilista de l’ensenyament i, per tant, exigirem
recursos suficients per assegurar la millora de tots els ensenyaments artístics i l’adscripció i la
integració directa, tant dels centres, com del professorat i del personal d’administració i
serveis.
Finalment, l’STEPV es posa a la vostra disposició per treballar juntament amb vosaltres en el
desplegament de la normativa que es genere i convocarà assemblees per tal que els
treballadors i les treballadores manifesteu la vostra opinió i participeu activament de la
negociació.
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