
Curs 1983-84

L'ensenyament
del valencià

El Consell Escolar
Valencià
Seminari de política educativa
de l'Escola d'Estiu:

Sobre la LODE
Transferències
Plantilles

o
o
Q.
UJ

D
URANT aquest nou curs que s'ence-
ta, els treballadors de l'ensenyament
ens anem a jugar moltes coses. Ens

anem a jugar la configuració del sistema
educatiu amb lleis tan importants com la
LODE o la Llei de la Funció Pública. Ens
anem a jugar les nostres condicions de tre-
ball en el futur, amb lleis como el Decret de
Plantilles o les que van a regular els horaris Í
el calendari escolar. Ens anem a jugar la
normalització i clarificació de la vida sindi-

cal amb unes probables eleccions sindicals i
el reconeixement, o no, del dret a la nego-
ciació col·lectiva. Ens anem a jugar coses
tan importants com la forma en què l'esco-
la s'inserirà en el medi a partir d'unes trans-
ferències autonòmiques, les quals, sense
voluntat política i sense el nostre compro-
mís, de poc van a servir. Per supost, entre
aquests últims aspectes, s'hi troba el de la
normalització lingüística.

Dos són els temes que ara, a principi de
curs, ens preocupen especialment: l'aplica-
ció del decret de bilingüisme i el funciona-
ment del Consell Educatiu Valencià.

La introducció del valencià a l'escola ha
ocupat un espai important en la nostra tas-
ca sindical. Hem hagut de lluitar contra la
incomprensió d'uns, la reacció d'altres, la
manca de voluntat política de qui tenia
l'obligació de fer-la possible i l'excés de vo-



(Ve de la pàgina anterior.)

luntat entrebancadora de la inspecció. En-
guany, semblava que hi havien unes pers-
pectives més esperançadores. El fet que,
en el moment de tancar l'edició d'aquest
número, encara no haja arribat als centres
el material didàctic i legislatiu, que repeti-
dament se'ns havia promès des de la Con-
selleria que estaria el dia 1 de setembre a
l'abast dels ensenyants, és un motiu de jus-
tificada alarma. La credibilitat de la Conse-
lleria, que l'any passat no va saber estar a
l'altura de les circumstàncies, està, ara més
que mai, en joc. I també la nostra capacitat
sindical per a despertar-la de la seua abúlia.

No anem a entrar en l'avaluació de la llei
— la qual reproduïm en aquestes pàgines—
sobre la creació del Consell Escolar Valen-
cià. La seua mateixa existència, malgrat to-
tes les limitacions que té, es fruit de l'acció
sindical del STE-PV. Així de clar. Ara no-
més resta aplicar-la i enriquir-la. I aquesta
també és una tasca urgent í una prova de
credibilitat per a la Conselleria.

L'actitud que prenguem els treballadors
de l'ensenyament front al nou cos de legis-
lació que se'ns ve al damunt i sobre les me-
sures polítiques que incideixen sobre nosal-
tres d'una o altra manera, va a ser determi-
nant. Tenim una tasca important a fer: con-
trarestar la dreta, forçar una aplicació pro-
gressista del programa electoral del PSOE i
lluitar pel reconeixement dels nostres drets
sindicals. Tot això només serà possible
amb una participació de tots els sectors
progressistes, és a dir, d'aquells que lluiten
per una escola pública í valenciana.

El STE del PV, conscient de la importàn-
cia que té la informació com a element ge-
nerador de participació, enceta una nova
etapa amb aquest número d'ALL-l-OLI.
Ara, la revista tindrà una periodicitat quin-
zenal i es farà arribar a totes les escoles. Es-
perem que, per a tots, puga aprofitar com a
eina de treball sindical i d'informació útil i
que siga també un lloc de confluència i
contrast d'experiències pedagògiques.

Durante este nuevo curso que ahora em-
pieza, los trabajadores de la enseríanza nos
vamos a jugar muchas cosas. Nos vamos a
jugar la configuracidn del sistema educatívo
con leyes Tan importantescomo la LODEo la
Ley de la Funcidn Pública. Nos vamos a ju-
gar nuestras condiciones de trabajo en el fu-
turo con leyes como el Decreto de Plantillas
o las que van a regular los horarios y el calen-
dario escolar. Nos vamos a jugar la normali-
zación y clarificación de la vida sindical y el
reconocimiento, o no, del derecho a la nego-
ciación colectiva. Vamos a jugarnos cosas
tan importames como la forma en que la es-
cuela se inserirà en el medio, las cuales, sin
voluntad política y sin nuestro compromiso,
de poco van a servir. Por supuesto, entre es-
tos últimos aspectes se encuentra el de la
normalizacion lingüística.

Dos son los temas que ahora, a principio
de curso, nos preocupan especialmente: la
aplicacídn del Decreto de Bilingüisme y el
funcionamiento del Consell Educatiu Valen-
cià.

La introducción del valenciano en la es-
cuela ha ocupado un espacio importante

dentro de nuestra tarea sindical. Hemosteni-
do que luchar contra la incomprensidn de
unos, la reacción de otros, la falta de volun-
tad política de quienes tenían obligactón de
hacerla posible y el exceso de voluntad obs-
taculizadora de la inspeccidn. Este aiïo pare-
cía que existían unas perspectivas mas espe-
ranzadoras. El hecho de que, en el momento
de cerrar este número, aün no haya llegado a
los centros el material didàctico y legislativo,
que repetidamente se nos había prometido
desde la Conselleria que estaria el uno de
septiembre a! alcance de todos los enseiïan-
tes, es un motivo de justificada alarma. La
credibilidad de la Conselleria, que el arío pa-
sado no supo estar a la altura de las circuns-
tancias, esta en juego, ahora ma's que nun-
ca. Y tambie'n nuestra capacidad sindical pa-
ra despertaria de su abulía.

No varnos a entrar ahora en la evaluacídn
de la ley —la cual reproducimos en estàs
mísmas pdginas— sobre la creacidn del Con-
sell Escolar Valencià. Su misma existència, a
pesar de las limitaciones que tiene, es fruto
de la acción sindical del STE-PV. Así de cla-
ro. Solo falta aplicaria y enriquecerla. Y esta
también es una tarea urgente y una prueba
de credibilidad para la Conselleria.

La actitud que tomemos los trabajadores
de la ensenanza frente al nuevo cuerpo de le-
gislación que se nos viene encima y sobre las
medidas políticas que de una u otra forma in-
ciden sobre nosotros, serà determinante. Te-
nemos una tarea importante que hacer: con-
trarrestar a la derecha, forzar una aplicación
progresista del programa electoral del PSOE
y luchar por el reconocimiento de nuestros
derechos sindicales. Todo eso solo serà posi-
ble si hay una particïpación de todos los sec-
tores progresistas, es decir, de aquellos que
luchan por una escuela pública y valenciana.

El STE del PV, consciente de la importàn-
cia que tiene la inforrnación como elemento
generador de participació n, empieza una
nueva etapa con este número de ALL-I-OLI.
Ahora la revista tendra una periodicídad
quincenal y se enviarà a todas las escuelas.
Esperamos que pueda servir a todos como
elemento de trabajo sindical, de inforrnación
útil y de centro de confluència y contraste de
experiencias pedagógicas.

CORRESPONDÈNCIA

LLIBRES DE TEXT
Cada any cal comptar amb què, després de les

vacacions, es preparen per a cada família impor-
tants despeses: és el començament del curs
escolar.

Deixant de banda l'ensenyament com a objec-
tiu de consum i negoci, del que no vull parlar
ara, faré referència a l'important Í exhaustiu en-
cariment dels llibres de text.

Aquest any un «lote de libros» per a un curs
escolar oscil·larà entre les 2.500 i les 5.000 pes-
setes en EGB, i no cal pensar que l'ensenyament
preescolar es lliurarà d'ells, perquè també per a
aquests xiquets i xiquetes haurà que pensar en-
tre 1.500 i 3.000 pessetes només començar el
curs. A més caldrà comptar amb les carteres,
l'estoig, pintures, rotuladors (fluorescent i en
transparències) i un llarg etcètera, per a cadascú
dels xiquets.

On és la gratuïtat de l'ensenyament? Els qui
donem contingut a aquesta pregunta no recla-
mem tan sols local i mestres, sinó que les despe-
ses de l'ensenyament com a dret de tot ciutadà a
l'educació passa per un ensenyament públic on
els costos que es deriven d'aquest dret corren a

càrrec de l'Estat i els fons públics que s'arreple-
guen tots els anys del nostre treball i dels nostres
salaris.

Bs llibres de text (si és que realment es neces-
siten) deuen anar incorporats a les dotacions
dels centres públics, col·lectivitzant, per altra
part, la seua utilització al quedar-se els llibres
com a propietat del centre on tots els anys el ma-
teix llibre (alguns d'ells renovate per l'ús) són
aprofitats pels alumnes que participen en les ta-
rees d'aprenentatge.

Tal vegada així avançaríem en una doble di-
recció: podríem qüestionar si vertaderament fa
falta per a trenta alumnes, trenta llibres idèntics,
o cal promocionar biblioteques per a distintes
edats ï matèries; així donaríem passos endavant
al caminar cap a fer col·lectiu el material, elimi-
nant principis individualistes i consumistes.

Experiències limitades hi han en alguns cen-
tres que, o bé mitjançant els APA, o bé a iniciati-
va del consell de dirección, han experimentat ca-
mins nous de fórmules col .lectives. Esperem que
dintre l'organització i plans nous de cada curs
escolar els centres avançats es plantegen també
aquests temes.

PURA TERUEL

DES DELS
SERRANS

Ens ha arribat un periòdic escolar elaborat en
la comarca dels Serrans. Aquesta experiència
naix a partir de ta jornada de convivència cele-
brada el passat juny a Tuéjar.

No hi ha dubte que en una comarca de les ca-
racterístiques que reuneixen eis Serrans, aques-
ta iniciativa, que abarca tots els poblets, mereix
el nostre aplaudiment.
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raons organitzatives, deurien reduir-se les hores
dedicades al valencià.

7. CONTINGUTS I PROGRAMES
MÍNIMS

El Servei d'Ensenyament del Valencià de la
Conselleria ha establert una «proposta de pro-
gramació de llengua. Preescoiar i EGB». L'esti-
mem molt escaient i cap tendir cap al seu acom-
pliment, però tot i tenint present que hem d'es-
tablir com a criteri prioritari, sobretot en una si-
tuació d'iniciació, el partir de la situació real de la
classe, establint programes mínins realistes. En
tot cas tindrem que dur a terme un procés de
motivació per tal que els alumnes, i els pares
d'ells, accepten l'ensenyament del valencià no
com una assignatura imposada, sinó com un
dret intransferible.

8. COORDINACIÓ ENTRE
EL PROFESSORAT
DE VALENCIÀ

Si la coordinació entre el professorat dels dife-
rents nivells i cicles és sempre urgent, ho és més
pel que fa a l'ensenyament del valencià, tant per
a aconseguir uns programes mínims coherents
amb la realitat, com per a plantejar escaientment
els objectius globals Í la progressió entre nivells.

D'ahi la importància del departament de va-
lencià: «A tots els centres serà incluït, a efectes
de coordinació didàctica, un departament de va-
lencià, integral pels professors de l'assignatura»
(article 14; vore article 7).

A més a més de la tasca de «coordinació di-
dàctica» cal atendre des d'els departaments a la
tasca de promoure la normalització del valencià
a l'escola pel que fa a textos i documents oficials
d'ella. En aquest sentit el departament assumirà
la tasca de «traducció» (article 7).

No podem oblidar la necessitat de coordinació
habitual entre els departaments de valencià de la
localitat i la comarca, i sindicalment hem de po-
tenciar aplecs al respecte, però esperem que la
figura del coordinador d'ensenyament del valen-
cià, en la seua tasca «d'orientació, seguiment i
suport tècnic dels professors de valencià» (arti-
cles 9 i 17), potencie reunions de coordinació,
tot i utilitzant el temps que els professors dedi-
quen com a temps de l'exclusiva.

9. LLIBRES PER
A L'ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ

L'ordre estableix en la disposició final segona:
«els llibres de text per a l'ensenyament del valen-
cià durant el curs 1983-84 seran autoritzats per
resolució de les direccions generals d'EGB Í
d'ensenyament mitjà». Lamentem que tals direc-
cions generals no hagen fet pública la seua reso-
lució.

En tot cas hem d'assenyalar com a necessari
que progressivament, i fruit de la coordinació
entre el professorat, anem elaborant nou mate-
rial partint de les necessitats dels alumnes con-
crets de cada comarca.

10. ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ
A LES COMARQUES
CASTELLANO-PARLANTS

L'article 1, tres, estableix: «La Conselleria...
promourà i afavorirà totes les iniciatives pera in-

troduir l'ensenyament del valencià a les comar-
ques castellano-parlants.»

B treball que hem de dur a terme, partint de
l'ordre del 3 de febrer del 83 («Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana» de 5 de febrer de 1983)
és anar aconseguint que s'encete el procés d'in-
troducció per la segona etapa d'EGB, demanant
de la Conselleria afavoreixca la iniciativa enviant
imminentment professorat extraplantilla. Per tal
d'afavorir aquest procés cal fer present també a
d'aquestes comarques la figura del coordinador
de valencià.

11. ENSENYAMENT
EN VALENCIÀ

Cal anar donant passos endavant, quan en un
centre estiga consolidada bàsicament la norma-
lització de l'ensenyament del valencià, respecte
a l'ensenyament en valencià.

Ara és l'hora de potenciar que els pares/pro-
fessors i alumnes vagen acceptant com a normal
l'ensenyament en valencià, almenys d'alguna as-
signatura, encetant el procés per àrees, com so-
cials o naturals, o matemàtiques.

INCREMENTS RETRIBUTIUS
EN CONCEPTE

D'HOMOLOGACIÓ
(a confirmar)

EGB (tutor)

Agregats (tutor} .
Catedràtic (J. S.)

Complement
destí

3.900

5.101
4.387

Incentiu
i exclusiva

1.925

386

413

Total

5.825

5.487

4.800

NOTA: S'ha plantejat a la DGEM del Consell la partició de grups a FP perquè tots tin-
gam complement de destí, com als instituts.
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CURS 83-84

L'ENSENYAMENT
DEL VALENCIÀ

En el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana» (dia 4 d'agost) va aparèixer l'ordre del
27 de juliol per la qual se dicten normes per a l'ensenyament del valencià. A les hores

d'ara, encara no ha estat enviada als centres ni l'ordre ni unes instruccions o resolucions
de les direccions generals «per tat de dur a efecte el que disposa aquesta ordre». La falta
de puntualitat al respecte ós, si més no, un veritable entrebanc a la normalització, ja que

és ara quan als centres s'està planificant i decidint la distribució del professorat...
No volem entrar en una anàlisi detallada de les mancances que trobem a l'ordre, en

l'elaboració de la qual no han estat consultats per a res els sindicats de l'ensenyament
(al menys el STE-PVI), però, tot i considerant-la globalment com a positiva, hem de dir
ja que no està encertat el que fa referència als estudis nocturns (article 12, dos), i que
rebutgem: l'article 13, referent als centres privats (entre d'altres aspectes, perquè entra

en contradicció amb l'article 1 de la mateixa ordre!), que el procés normalitzador no
s'incremente pel que fa a l'ensenyament mitjà.

Votem deixar clar que és insuficient el professorat «extraplantilla» i que, per tant, l'ordre
serà difícilment realitzable (ja ho preveu l'ordre en el seu article 3. '?). Malgrat això, el

que volem, ara i aci, és prestar un ajut per tal que l'ordre tinga eficàcia. Des d'aquesta
perspectiva pragmàtica estimem necessari que els afiliats i afiliades, í tots els centres,

consideren els següents elements:

1. GARANTIR EL DRET
QUE TENEN ELS ALUMNES

L'artide5.é de l'ordre, tot i partint del que afir-
ma l'actual Estatut d'Autonomia en el seu arti-
cle 7.s («Tothom té dret a conèixer-los...»), rea-
firma que cal «garantir el dret que tenen els
alumnes de rebre l'ensenyament del valencià».
Aquest és el veritable punt de partida de la nor-
malització lingüística, però també ho és que
«tothom té dret» a usar el valencià, Í per tant a
un ensenyament en valencià.

2. EL VALENCIÀ ÉS MATÈRIA
OBLIGATÒRIA

Aquesta és l'afirmació primera, el primer prin-
cipi general de l'ordre: «B valencià és matèria
obligatòria, tant als centres públics com als pri-
vats, per a tots els alumnes de preescolar, EGB,
BUP i FP, a les comarques valenciano-parlants»
(article 1). I ho torna a dir a l'article 8.é: «El va-
lencià, a tots els efectes... és una matèria més
del currículum escolar».

En aquest context d'obligatorietat (obligato-
rietat que naix del respecte a un dret!) cal inter-
pretar també que «!a Conselleria promourà i afa-
vorirà totes les iniciatives per a introduir l'ense-
nyament del valencià a les comarques
castellano-parlants», encara que en elles «la in-
troducció del valencià s'hi farà de manera volun-
tària Í progressiva».

3. EL PROFESSORAT DEU
ESTAR AL SERVEI D'AQUEST
DRETOBLIGACIÓ

B dret esmentat exigeix un nombre suficient
de professorat degudament especialitzat, exi-

geix del professorat «un domini suficient, oral Í
escrit» del valencià.

Bs qui tenim una especialització, els qui tenim
un domini suficient del valencià, deuríem assu-
mir amb il·lusió la tasca normalitzadora, la de-
fensa del dret dels alumnes a rebre l'ensenya-
ment del valencià i en valencià. I els qui encara
no tenen «un domini suficient del valencià» han
òe marcar-se com a un objectiu personal el fer
real el que diu l'article 4.T: «Progressivament i
gradual tots els professors d'EGB de la CV hau-
ran d'adquiriraquesta especialització.»

4. LA GENERALITAT
HA DE GARANTIR
AQUEST DRET

Si hi ha veritable voluntat política de fer eficaç
l'esmentat dret dels alumnes, si la Generalitat vol
fer real allò de «hom otorgarà protecció i respec-
te especials a la recuperació del valencià», és, a
més a més, necessari un major increment del
professorat «extraplantilla» per a l'ensenyament
del valencià.

La Generalitat no pot dur a terme la normalit-
zació del valencià a l'ensenyament recolzant-se
tan sols en el professorat existent com a plantilla
ordinària dels centres. I amb el nombre establert
com a professors «extraplantilla» és clar que se-
rà, lamentablement, realitat que no podrà
realitzar-se en el curs 83-84 «ia generalització de
l'ensenyament del valencià... per insuficiència
de professorat degudament especialitzat» (arti-
de3/).

5. UNS CRITERIS PRIORITARIS
D'ORGANITZACIÓ
DELS CENTRES

L'article 5.é afirma que hi ha que prendre
«totes les mesures organ'rtzatives que si-
guen necessàries a fi de garantir el dret que

tenen els alumnes de rebre l'ensenyament
del valencià».

En aquest sentit, l'ordre estableix alguns
criteris que hi ha que tindré presents:

— «Adscripció dels professors als dis-
tints cursos i especialitats», potenciant al
màxim Ja utilització dels titulats de valencià
«perquè el major nombre d'alumnes se'n
beneficie dels ensenyaments» (article 4.1,
sis).

— «Potenciant al màxim la dedicació dels
professorats titulats» (article 5.é).

— La Direcció General d'EGB podrà autorit-
zar d'impartir classes de valencià a aquells pro-
fessors que acrediten un domini suficient, oral i
escrit», del valencià Iarticle4.', cinc).

— «S'imposarà un criteri de gradualitat que,
tot i partint dels nivells inferiors (preescolar, cicle
inicial...), s'estenga progressivament a la resta»
(article 3/).

Lamentem que la Direcció General d'EGB no
haja acomplit el manament establer a l'article
quint, ni ho haja fet en el temps adequat (el dia u
de setembre tindria que haver estat la resolució
als centres!), que diu: «Per resolució de la Direc-
ció General d'EGB, seran determinats els ele-
ments bàsics d'organització dels centres i pro-
fessorat. .. dins de criteris de màxima
flexibilitat.» Hom pensa que als centres hi ha que
contemplar com a primer criteri el que siguen
quant més millor els alumnes que tinguen classe
de valencià. A més a més hi ha que establir crite-
ris de continuïtat en la tasca normalitzadora ja
encetada i el de gradualitat (partint dels nivells
inferiors).

Per a fer eficaç tot el que hem dit cal assenya-
lar que per a l'adjudicació de cursos deurien tin-
dré prioritat d'elecció, a partir dels primers ni-
vells, els professors que es comprometen a do-
nar valencià. D'altre aspecte a tindré molt pre-
sent és que en tot cas hi ha que garantir que tots
tinguen l'horari mínim assenyalat «amb caràcter
general».

En tot cas, i el més aviat possible, si en centre
hi ha mancança de professorat, cal exigir a la Di-
recció General envien professorat «extraplanti-
lla», ja que, en definitiva, de la Generalitat de-
pendrà que la normalització legalment establerta
esduga a terme.

6. TEMPS DEDICAT
AL VALENCIÀ

L'article 6.é estableix que «el temps dedicat al
valencià serà de tres hores setmanals amb caràc-
ter general», però els horaris per a preescolar,
primer i segon cicle d'EGB s'incrementen en una
hora (total de quatre hores setmanals); en el ci-
cle superior d'EGB, a més a més de les tres hores
bàsiques, cal dedicar «dues hores per a estructu-
res lingüistiques comuns» al valencià i el caste-
llà.

Caldria assenyalar que en ningun cas, per
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ESCOLA D'ESTIU. CONCLUSIONS DEL SEMINARI
DE POLÍTICA EDUCATIVA

SOBRE LA LODE
L'avantprojecte de la LODE, que substituiria,

d'ésser aprovat, a l'Estatut de Centres Escolars,
no respon a les expectatives creades en el sentit
que puguera suposar un pas ferm cap a la conse-
cució de l'escola pública. Els aspectes que cal-
dria qualificar com a més progressistes tenen
greus mancances que s'agreugen amb els canvis
que, ja avui, ens consten s'han produït davant
les pressions de les organitzacions empresarials
de l'ensenyament privat. En concret cal asse-
nyalar:

1. Respecte a la gestió democràtica: Tot
i tenint en compte que és molt difícil la valoració
dels òrgans de participació, ja que aquesta sols
serà possible fer-la quan es conega la legislació
posterior que concrete la composició i funciona-
ment dels diferents consells escolars, cal deixar
constància de:

A) No existeix ningú tipus de coordinació
entre els diferents consells escolars, per la qual
cosa cada consell escolar a nivell d'Estat, país,
província, etcètera, és un compartiment estanc

que difícilment pot assegurar una veritable de-
mocratització de l'ensenyament i que, pel con-
trari, va a afiancar la dispersió i ineficàcia dels
esforços dels diferents sectors implicats.

B) Respecte als òrgans col·legiats de centre
cal resaltar el retrocés que es dóna respecte al
funcionament dels claustres per l'escassa volun-
tat que funcionen com a element dinamitzador,
en benefici de l'equip directiu, Tantmateix, la vo-
luntat d'anquilosar-lo com a element de progrés i
de lluita a l'exigir per a la seua convocatòria ex-
traordinària la decisió de la majoria absoluta dels
seus membres, a diferència del terç que fins ara
existia.

2. Respecte als centres concertats: Que
una valoració provisional, a falta de conèixer els
retalls que ja s'han produït per la pressió de les
organitzacions empresarials, ens fa considerar
els articles que fan referència als centres concer-
tats com globalment possitius, tot i assenyalant:

A) La falta de garanties explícites de que els
representants del professorat als òrgans col·le-

giats gaudiran de les suficients garanties per a
dur a terme la seua tasca sense ningun tipus
d'entrebanc.

B) L'excessiu protagonisme del titular en
l'elecció del director, que en la pràctica és quasi
imposat.

C) La correlació de forces clarament favora-
ble al titular en els consells escolars de centre.

D) L'escassa credibilitat de la rescisió del
contracte als centres concertats com a mesura
punitiva davant l'incompliment greu per part del
titular de les obligacions que li corresponen, així
com de la comissió de conciliació que té que
decidir-1 a.

3. Respecte a les competències de les
comunitats autònomes: Són clarament insufi-
cients i tenen un caràcter merament subsidiari,
fent pràcticament impossible que es puga portar
a terme un tipus d'ensenyament arrelat al medi.

El Saler, 15 de juliol de 1983

ENSENYAMENT MITJÀ

COMENÇAMENT
DEL CURS

Algunes novetats importants en horaris,
valencià, organització, etcètera. Els rumors
de l'any passat han quedat en això, rumors,
però les coses no podem dir que es presen-
ten massa bé.

La reducció a divuit hores de l'horari lectiu
dels professors «dels seminaris que tinguen
matèries al pla d'estudis de COU» pot supo-
sar, paradógicament, un increment conside-
rable dels horaris als centres. L'aplicació sen-
se flexibilitat d'esta normativa, Í així es pensa
fer, donarà lloc a horaris de 18, 19, 20 hores.
Professors com els de valencià continuaran
amb 21. A la FP, teòric principal beneficiari
de la mesura, les coses queden com l'any
passat: reduccions si n'hi ha prou professo-
rat al centre.

La col·locació dels professors d'oposició
lliure i interins i contractes sembla estar pro-
blemàtica. L'augment de cupó al País Valen-
cià ha estat mínim. El desplaçament fora pot
ser un mal menor.

B procés de normalització de l'ensenya-
ment del valencià a FP i BUP queda total-
ment paralitzat per falta de pressupost. No
n'hi ha ampliació a FP segon, no es crearan
els seminaris ni canviarà la situació de con-
tractats dels professors; les noves contracta-
cions, si n'hi han, seran mínimes. En quant a
la privada, començant per primer de BUP i
FP, ja vorem qui donarà les classes.

Per falta de temps i espai, ens limitem a
donar aquestes informacions, ja confirmades
en una reunió amb la Direcció General d'En-
senyament Mitjà del Conseil. El proper ALL-
I-OLI ja es tractaran més extensament
aquestes qüestions i altres referents al nou
curs.

ESCÓ LA D'ESTIU: CONCLUSIONS DEL SEMINARI
DE POLÍTICA EDUCATIVA

PLANTI LLAS
El Seminari, partiendo de reconocimiento de

una necesidad de reorganizar y adecuar las plan-
tillas de los centros, llego a las siguientes conclu-
siones sobre el anteproyecto del Decreto de
Plantilles del Gobierno.

1. Valorar como positiva la introducción de
un aumento de la plantilla de los centros, reco-
nociendo la necesidad de dos profesores mas
cada ocho unidades, aunque no esté previsto ni
en cuànto tiempo ni còmo se financiarà este in-
cremento.

2. Rechazar rotundamente el encasillamien-
to definitivo por especialidades que prevé el an-
teproyecto para el profesorado, asímismo como
el caràcter que se da en el mismo al cicló medio;
receptdculo de quienes no tienen especialidad
alguna. Exígimos una revisión del borrador sobre
la base de entender la especialidad como un ele-
mento dinamizador aplicable al conjunto del pro-
fesorado.

3. Manifestamos nuestro desacuerdo con el
anexo primero, cuya redacción muestra la inten-
ción de la Administracidn de seguir manteniendo
centros de més de veinticuatro unidades. Nos
mostramos partidàries de la elaboración de un
plan que permita acercarse al ideal de centros de
diez-dieciséis unidades.

4. Que ademós de contemplarse, como hace
el anteproyecto, la figura de especialista de edu-
cación física y educación especial, se contemple
las de psicòlogo, pedagogo, especialista en psi-
comotricidad, plàstica, etcètera.

5. Que el Decreto de Plantillas tenga en
cuenta la realidad del Estado de las autonomías
para el que va a ser concebido, con la conse-
cuente necesidad de la ampliación de plantillas
con el profesorado necesario para que en cada
centro se pueda llevar a cabo el proceso de nor-
malización cultural y lingüística del País Valen-
cià.

ESCOLA D'ESTIU: CONCLUSIONS DELSEMINARI
DE POLÍTICA EDUCATIVA

TRANSFERENCIAS
Ante el proceso de transferencias y las nuevas

competencias educativas del País Valencià, pese
a las limitaciones que la Constitución y el Estatut
de Autonomia tiene para poder llegar a una en-
serianza ligada a nuestro medio y que sirva para
la recuperaciòn nacional del PV, exigimos:

1. Derogación —en cuànto se apruebe la
LODE— de los decretos mínimos elaborados por
el Estado central para la EGB. Que tan solo se
elaboren unos contenidos bàsicos de referen-
cias, tal como dice la disposición adicional 2b, a

alcanzar al acabar la EGB, BUP, etcètera, y no a
los diferentes niveles o ciclos de cada una de las
etapasanteriores.

2. Elaboración de un plan de trabajo alterna-
tivo a los programas renovados centralistes y
hoy existentes, y que tenga como objetivo la ela-
boracïón de un «currículum» arrelado al PV y por
tanto elaborado a partir de los diferentes progra-
mas y experiències realízadas en las diversas co-
rn arcas y pueblos del Pafs Valencià.



BOERIAS

Decret del Consell de la Generalitat 104/1983,
de 29 de juliol de 1983, pel qual es crea el

Consell Escolar Valencià a la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència.

La configuració de l'escota valenciana en l'ac-
tual etapa genera una dinàmica nova autèntica-
ment participativa i democràtica, que necessita
assaig, experimentació i gradualitat en el procés.

D'altra banda, fins que no hi haja la possibilitat
jurídica de sotmetre a l'aprovació de les Corts
Valencianes la Uei de Consells Escolars, en la
qual de forma definitiva se n'establesquen la
composició i les funcions, es considera conve-
nient crear el Consell Escolar Valencià com a òr-
gan consultiu i de participació educativa a la Co-
munitat Valenciana, a fi que assistesca Í assesso-
re la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

En atenció a aquests motius, a proposta de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i prè-
via deliberació del Consell, en reunió del dia 29
de juliol de 1983,

DECRETE:

Article 1.'

Es crea el Consell Escolar Valencià com a su-
perior òrgan consultiu de participació social a la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.

Article2.n

U. —El Consell Escolar Valencià serà consultat
en els assumptes següents:

a) Bases de la programació general de l'en-
senyament a la Comunitat Valenciana, que
anualment seran elaborades per ta Conselleria de
Cultura, Educació Í Ciència.

b) Unies generals dels avantprojectes de llei
en matèria educativa que el Govern de la Gene-
ralitat eleve a les Corts Valencianes per a l'apro-
vació.

c) Línies generals de reglaments elaborats
en execució de les lleis a què es refereix el parà-
graf anterior.

d) Qualsevol altre assumpte que el Conseller
estime convenient de sotmetre a consideració.

Dos. —El Consell Escolar Valencià, a iniciativa
pròpia, podrà formular propostes en relació amb
els temes de consulta i també sobre aquestes:

a) Compliment de les normes legals als cen-
tres públics Í privats.

b) Política de personal.
c) Orientacions pedagògiques.
d) Investigació i renovació.
e) Formació i perfeccionament del professo-

rat.
f) Avaluació d'alumnes, professors i centres.
g) Qualsevol altre tema relacionat amb la

qualitat de l'ensenyament i amb els drets educa-
tius reconeguts a la Constitució.

Article3.r

U. —Sota la presidència del Conseller de Cul-
tura, Educació i Ciència, el Consell estarà format
pels vocals següents:

a) De lliure designació pel Conseller de Cul-
tura, Educació i Ciència:

1. Un, entre els alts càrrecs de la Conselleria
de Cultura, Educació Í Ciència, i que realitzarà
les funcions de vicepresident.

2. Un membfe de la Inspecció Tècnica, que
realitzarà, amb veu però sense vot, les funcions
de secretari del Consell.

3. Tres designats entre persones de prestigi
reconegut en el camp de l'educació Í de la inves-
tigació.

b) De representació d'entitats i institucions:

1. Deu vocals, en representació del profes-
sorat dels nivells educatius no universitaris, a
proposta de la central sindical o sindicats, en ba-
se a llur representativitat, dels quals en corres-
pondran set al professorat de centres públics i
tres al de centres privats.

Dels set vocals dels centres públics, quatre en
seran d'ensenyaments bàsics i tres d'ensenya-
ments mitjans, Í en ambdós casos, almenys, un
haurà d'estar exercint la direcció d'un centre.

Dels tres vocals de centres privats, dos seran
d'ensenyaments bàsics i un d'ensenyaments
mitjans.

2. Vuit vocals en representació dels pares
d'alumnes dels centres d'ensenyament, a pro-
posta de les federacions de pares d'alurnnes en
base al nombre d'associacions que cadascuna
tinga federades.

3. Dos vocals, en representació dels alum-
nes, un de BUP i un de FP, a proposta de les as-
sociacions d'alumnes i/o de les associacions ju-
venils més representantives.

4. Dos vocals, en representació de les cen-
trals sindicals més representatives.

5. Un en representació de la patronal amb
major representativitat a la Comunitat Valen-
ciana.

6. Un en representació del personal no do-
cent, a proposta de la central sindical més repre-
sentativa.

7. Dos en representació dels titulars dels
centres, a proposta de la patronal de l'ensenya-
ment.

8. Tres en representació de les universitats
de la Comunitat Valenciana, un per cada una
d'elles, i a proposta de l'òrgan superior d'aques-
tes.

9. Vuit en representació de l'Administració
local, en laformaqueesdetermine.

Dos. —A les reunions del Consell Escolar po-
dran assistir, amb veu però sense vot, aquelles
persones que, per la competència tècnica, pu-
guen prestar informes que, a judici del conseller,
siguen necesaris per a una millor il·lustració de la
marxa del Consell.

Article 4.»

El Consell Escolar Valencià funcionarà en rè-
gim de ple i de comissions de treball, i es dotarà
d'un Reglament de Règim Interior, amb subjec-
ció a les normes i procediment dels òrgans
col·legiats.

Article 5.é

Bs vocals seran nomenats per resolució del
Conseller de Cultura, Educació Í Ciència, a pro-
posta dels òrgans de representació correspo-
nents.

Article 6.é

Els vocals nomenats per representació podran
ser substituïts per suplents. A tal efecte, en les
propostes, darrere dels titulars, hauran de figu-
rar ordenadament els possibles suplents.

Article?.*

Els vocals de representació que integren el Con-
sell Escolar seran nomenats per a un període de
dos anys.

Article 8. «

B Consell Escolar Valencià celebrarà com a
mínim dues reunions a l'any: la primera coincidi-
rà amb l'inici del curs, i la segona, amb l'acaba-
ment.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Bs vocals de representació que integren el
Consell Escolar Valencià en aquesta constitució
provisional, romandran als càrrecs fins a la pri-
mera constitució definitiva, d'acord amb el que
establesca la Llei de Consells Escolars.

Segona

Fins que no se celebren eleccions sindicals en-
tre el professorat dels centres públics, s'utilitza-
ran com a criteris per establir la proporcionalitat
els resultats de les eleccions al Consell General
de Muface.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza la Conselleria de Cultura, Educació
í Ciència per desenvolupar i ordenar el que dis-
posa aquest Decret.

Segona

Aquest Decret entrarà en vigor el dia següent
de la publicació al «Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana».

València, 29 de juliol de 1983.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

B Conseller de Cultura,
Educació i Ciència,
CEBRIÀ CISCAR I CASABAN

ACOÓ CULTURAL
DEL B4ÍS VALENClK
és una resposta conscient i serena
a mdts problemes que els valenaans temem plantejats
menénde; pelayo. 26, 2"r 2'
telèfon 21.03.15
Castelló •^—^—^~

moíalin, 15,8' girona, 12
telis. 321.92.34 322 58.02-322 58.19 telèlon 21.26 00
valència alacant



EXPERIÈNCIES

CENTRE PÚBLIC PIUS XII DE MELIANA

DESCOBRIR RENAU
Al número 7 d'aquesta revista presentàvem,

il·lusionats, una programació per a EGB al vol-
tant de l'obra i vida de Josep Renau; ara, la co-
missió creada per a portar endavant aquest pro-
jecte vol fer-vos saber quines han estat les con-
clusions després de la feina feta.

PERQUÈ?
— Per homenaigear un artista valencià, mort

fora dei seu pais, sabedors que una de les seues
il·lusions era l'ensenyança.

— Per donar a conèixer al xiquet la figura del
creador, distinta a les que ell cotidianament co-
neix (llauradors, mecànics...).

— Mostra-los la dimensió pedagògica de
l'art.

— Fer-los vore que tothom som creatius.
— Incidir que la cultura no és necessari que

estiga en els llibres de text.

PASSOS QUE FÉREM
PER AQUESTTREBALL

1. Crear la comissió de les persones interes-
sades (en aquest cas, Encarna Rubio, Amparo
Domènech, Ferran Martínez, Amàlia Perea i Vi-
cent Pedrós); cada persona d'aquesta comissió
forma part d'u dels cicles d'EGB.

2. Demanar ajuda a l'Ajuntament de Meliana
perquè portarà els fotomuntatges de Josep Re-
nau per a fer el treballa a partir de veure-los.

3. Parlar amb els membres de la Fundació J.
Renau í fer-los saber el projecte.

4. Programar activitats des de pàrvuls a vui-
tè en les àrees que es podia treballar (publicat al
número esmentat d'ALL-l-0LI).

5. Informar a tot el claustre i a les associa-
cions interessades en el tema.

QUÈ ES VA FER.
TREBALL REALITZAT

1. Visitar l'exposició.
2. Treballar en la classe amb el tema mono-

gràfic de Josep Renau segons la programació.
3. Un diumenge per lo matí, amb sol, i amb

la col·laboració del PC de Meliana, que ens pro-
porcionà tota la pintura necessària, tots els
alumnes que lliurement vingueren, ajudats pels
pintors de Meliana Vicent Cortina, Manolo Fus-
ter, Pep Biot Enrique i alguns membres de l'as-

sociació de pares, pintaren dos murals al pati del
centre públic Pius XII, segons bocetos dels
alumnes.

4. Per últim, s'exposarà públicament en la
sala Juli Benlloch de Meliana una mostra dels
treballs de plàstica fets.

5. Mentre els xiquest treballaven es va filmar
en vídeo pel departament de plàstica de la EU del
professorat d'EGB totes les activitats que feren.

6. En segona etapa hi hagueren dues confe-
rències, una a càrrec de Ricard Salom, sobre
tècniques de fotomuntage, i l'altra la donà el pin-
tor Manolo Fuster, sobre com realitzar un mural.

CONCLUSIONS
Intentar transcendir la realitat de l'escola (mar-

xeta) mitjançant un treball al voltant de l'obra i
vida de Josep Renau, hem topetat amb l'apatia ï
la cotidianeïtat de molts mestres.

— Ens ha cridat l'atenció quan començàrem a
tractar el tema, la idea que tenia el xiquet de
('«artista»; per a ells, majoritàriament, era algú

que guanyava molts diners i eixia en les portades
d'«Hola», «Semana», «Pronto», eicétera.

— S'interessaren moltíssim en el tema a lots
els nivells que es tractà. Descobrir la dimensió
del «artista» creador ha estat un obrir-se a una
realitat distinta, desconeguda i molt atractiva.

— A nosaltres, com a ensenyants, ens ha sor-
près la vitalitat creativa i la profunditat que els ha
portat a comunicar, mitjançant el «collage», una
realitat molt critica.

— Ens ha faltat molt de temps per aplegar a
tot allò que intuíem que el tema podia donar
desi.

Per a nosaltres ha estat una experiència molt
interessant, enriquidora i plena de sorpreses.

Si a algú dels qui llegiu aquest «torro» de qua-
derns vos interessa aquesta experiència, en el
centre públic Pius XII de Meliana —ens agrada-
ria que el centre canviarà de nom, Josep Renau,
és clar— ens trobareu oberts a qualsevol partici-
pació.

LA COMISSIÓ JOSEP RENAU
Centre públic Pius XII
Meliana, març del 83
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