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NO hi ha que sorprendre's a causa de
l'escasa informació que hom ha do-
nat sobre les reunions celebrades

entre el MEC i els sindicats: No s'ha infor-
mar perquè no hi havia res del que infor-
mar. Almenys, res que siga sindicalment in-
teressant. Les converses hi estan paralitza-
des, entre altres coses, perquè hi han hagut

dimissions per parts dels directors generals
que les portaven a terme Í perquè els direc-
tors generals entrants, que les hauran de
seguir, estan reciclant-se. Els cessaments i
les presses de possessió es produeixen de
repent, com les tempestes d'estiu. Les ma-
les llengües diuen que estaven planificades
dins del «calendari de negociació». En qual-
sevol cas, cal recordar que l'esmentat ca-
lendari constava de quatre blocs. Els dos
primers hi eren molt concrets; el tercer,
ambigu, i el quart, eteri.

El primer bloc inclou: el decret de planti-
lles de l'EGB, el decret de jornada i les elec-
cions sindicals, i hauria d'haver finalitzat la
negociació del mateix en el mes de març. El
mes de març s'ha acabat, i el decret de
plantilles encara no s'hi ha discutit en la
seua totalitat. El decret d'horaris s'hi ha
ajornat «sine dïe» ï les eleccions sindicals
esperen un informe Jurídic, que és una for-
ma com qualsevol altra d'ajornar-les. No-



més resta que, a Madrid, en el mes d'abril,
també se'n vagen a berenar la mona de
Pasqua.

La situació, doncs, està com estava: de-
manant una nova mobilització que, per pu-
ra coherència, hauria d'ésser convocada
per les mateixes organitzacions que convo-
caren la del 29 de febrer-1 de març, i amb
una plataforma reivindicativa que, també
per pura coherència, hauria d'ésser !a ma-
teixa, perquè res del que hi demanàvem
s'ha aconseguit fins ara, atès que el calen-
dari fruit d'aquella mobilització se l'ha em-
portat el vent. L'única manera de constatar
la bona voluntat de l'Administració és la
convocatòria d'eleccions sindicals a data fi-
xa, sense les quals la negociació no és pos-
sible.

En aquestes circumstàncies, hi ha qui
s'hí planteja, també com a element de co-
herència, la no assistència per part dels sin-
dicats a les reunions convocades pel MEC.
Cal dir que, tot i que una tal postura podria
ser-hi coherent, l'assistència a les reunions
no té per què no ser-ho. La vida sindical a la
que ens relega l'Administració, és tan pre-
cària que el fet de renunciar a una conversa
de cafè amb un director general seria un lu-
xe que no ens podem permetre. Com tam-
bé hauria estat un luxe sindical el no conce-
dir un marge de confiança a aquells com-
panys que creien en la bona disposició del
MEC. Ara, ja no ens poden enganyar. Es-
perem que l'experiència aprofite, almenys,
per animar una nova mobilització, cada ve-
gada més necessària.

NO hay que sorprenderse por la es-
casa información que se ha dado
sobre las reuniones celebradas

entre el MEC y los sindicatos: No se ha
informado porque no había nada de que
informar. Por lo menos nada que sea
sindicalmente interesante. Las conver-
saciones estan paralizadas, entre otras
cosas, porque ha habido dimísiones por
parte de los directores generales que las
llevaban a cabo y porque los directores
generales actuales que tendrían que
continuarlas se estén reciclando. Los
ceses y las tomas de posesión se produ-
cen de repente, como las tormentas de
verano. Las malas lenguas dicen que es-
taban planificados dentro del «calenda-
rio de negociacions En cualquier caso,
conviene recordar que dicho calendario
constaba de cuatro bloques: los dos pri-
meros eran muy concretos; el tercero
ambiguo, y el cuarto, etéreo.

El primer bloque incluye: Decreto de
plantillas de la EGBF decreto de jornada
y elecciones sindicales. Tres temas cuya
negociación tendría que haber íermina-
do en el mes de marzo. El mes de marzo
ha acabado y el decreto de plantillas
aún no se ha discutido en su totalidad.
El decreto de horarios se ha aplazado
«sine die» y las elecciones sindicales es-
peran un informe jurídico, que es una
forma como cualquier otra de aplazar
las. Solo falta que, en Madrid, durante
el mes de abril, también se vayan a me-
rendar la mona de Pascua.

La situación, pues, està como estaba:

pidiendo una nueva movilizacíón que,
por pura coherència, tendría que ser
convocada por las mismas organizacio-
nes sindicales que convocaron la del 29
de febrero-1 de marzo, y con una plata-
forma reivindicativa que, también por
pura coherència, habría de ser la mis-
ma, puesto que nada de lo que pedía-
mos se ha conseguido hasta el presen-
te, ya que el calendario, fruto de aquella
movilizacion, se lo ha llevado el vienío.
La única manera de constatar la buena
voluntad de la Administración es la con-
vocatòria de elecciones sindicales a fe-
cha fija, sin las cuales la negociación no
es posi ble.

En estàs circunstancias, hay quien se
plantea, también como elemento de co-
herència, la no asistencia de los sindica-
tos a las reuniones convocadas por el
MEC. Hemos de decir que, pese a que
una tal postura podria ser coherente, la
asistencia a las reuniones no tiene por-
que dejar de serio. La vida sindical a la
que nos relega la Administración es tan
precària que el hecho de renunciar a
una conversación de cafè con un direc-
tor general seria un lujo que no nos po-
demos permitir. Del mismo modo hu-
biese sido también un lujo sindical el no
conceder un margen de confianza a
aquellos compeneros que creían en la
buena disposición del MEC. Ahora ya
no nos podemos llamar a engano. Espe-
remos que la experiència sirva, al me-
nos, para animar una movilización, cada
vez màsnecesaria.
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ACCIÓ SINDICAL

ESTATGE DE PEDAGOGIA FREINET

CONCLUSIONS
Mestres i estudiants de Magisteri, reunits a

l'fetatge de Pedagogia Freinet, organitzat pel
MCEP (Mestres Freinet} i realitzat al col·legi pú-
bltc Blasco Ibànez, de Malvarrosa, els dies 24 i 25
de marc de 1984, després de les sessions de tre-
ball, voíem manifestar:

Que el MCEP, com a organització de mestres
preocupats per aprofondir en la renovació peda-
gògica cap a una escola popular i valenciana, té
com a elements bàsics de treball a l'escola:

* L'organització cooperativa de la classe,
* Arrelar el treball escolar (des de les progra-

m^cions fins a les activitats a Taula) a la cultura
popular i els entorns concrets on desenvolupen
els xiquets i xiquetes les seues experiències vi-
tals.

^

* Partir dels interessos i vivències dels
xiquets/es.

:• Organització cooperativa dels mestres (en
base a la comarca).

•• Practicar la investigació i els mètodes natu-
rals com a recursos d'aprenentatge significatiu.

A l'assemblea de conclusions es valoraren
com a punts reivindicatius immediats:

a) L'educació comença amb la vida. L'esco-
larització, amb les escoles infantils. L'Adminis-
tració anomena (suposem que per criteris eco-
nòmics) tfpreescolar» al període inicial de l'EGB
que comença als quatre anys. Nosaltres som
contraris a aquesta denominació í entenem que

RECURS
CONTRACTATS
EGB I TUTORIES

EM
El passat mes de desembre, el STE-PV

publicà un model de recurs per als profes-
sors d'EGB, contractats del curs passat,
per tal de reclamar els atrassos correspo-
nents a la generalització dels complements
de destí i ['augment de ('exclusiva que hi
hagué al mes de setembre, amb efectes re-
tractius des de gener del 83. També publi-
càrem un altre recurs per als professors
d'EM que havien tingut anomenament de
tutor el curs passat sense que se'ls pagarà
per aquest concepte.

Ara, després de tres mesos de haver for-
mulat la reclamació, és convenient que
aquells que ho feren i no han rebut respos-
ta de l'Administració interposen denúncia
de mora. Poden demanar models a la seu
del STE-PV.

PRIVADA-VALENCIA
ASSEMBLEA UTEP (VAL)

Dimarts, 10, a les 7 p.m.,
al Col.legi de Llicenciats
(carrer Tirso de Molina)

hi ha un cicle inicial que comença als quatre anys
i finalitza als vuit. Igualment considerem impres-
cindible que es contemplen les escoles infantils
com un servei escolar públic a les classes treba-
lladores.

b) Que davant el fracàs escolar, no puguem
acceptar-ho com a fracàs deïs xiquets í xiquetes,
sinó de la institució escolar Í del tipus d'ensenya-
ment; per tant, reclamem el dret que els mestres
amb alternatives no compten amb entrebancs en
el seu treball (recolzament que tota institució
progressista deu fer), donant vies obertes a la
realització de programes alternatius a l'escola.
Així mateix reclamem la necessitat de que pu-
guen formar-se equips de treball estables a les
escoles i que no sïguen desfets per qüestions ad-
ministratives: propugnem l'estabilitat dels
equips als centres i comarques.

c) Oue davant els decrets que van a donar
forma a les plantilles dels centres, no es cristalit-
zen perillosament les especialitats parcel·lant
l'horari Í les assignatures com a via del treball es-
colar.

d) Oue es faciliten les trobades de mestres,
com aquest estatge, per a la investigació i reno-
vació pedagògica, enteses com a treball docent.

et Que publicacions, treballs escolars i peda-
gògics, etcètera, compten amb el ressò efectiu a
les escoles. Això necessàriament passa pel su-
port econòmic escaient.

f) Que per als treballs com la correspondèn-
cia escolar, intercanvis, eixides de l'escola, etcè-
tera, desapareguen les dificultats administrati-
ves. L'existèncía d'un franqueig especial i d'un
segur escolar oficial per a les eixides serien un
avanç positiu.

g) Que la titolació del graduat escolar desa-
parega com a objectiu i eix de l'EGB; reivindi-
quem l'ensenyança bàsica com a cultura a
alcançar per tothom, i per tant, la necessària for-
mulació de l'escola en base al procés d'aprenen-
tatge.

íi) que les escoles on hi han mestres dels
moviments de renovació pedagògica elaboren
un pla de treball i siguen considerades escoles
especials de pràctiques, on els alumnes de Ma-
gisteri troben exemples innovadors en la sei»a
formació inicial, com a futurs educadors pro-
gressistes.

Finalment, exigim el reconeixement per part
de t'Admïnistració del llarg treball dut a terme pel
MCEP i altres grups, al camp de ('ensenyament
per ía renovació pedagògica, que necessària-
ment passa per tenir en compte les seues pràcti-
ques innovadores i la seua reflexió, teninMa pre-
sent tant als programes de formació inicial a les
escoles de Magisteri com als programes institu-
cionals de formació permanent del professorat
que elabora la Conselleria d'Educació.

Malvarrosa (València), a 25 de març de 1984

LES COMISSIONS DE
SERVEIS HAN DE

TINDRÉ CARÀCTER
. -.

i i•
PUBLIC

Tots saben la corrupció que han originat les comissions de servei. Basant-se en elles, «familiars»
de personalitats militars, del partit únic, del clero, han gaudit del privilegi de tindré una comissió de
servei, que els permitia no allunar-se de llur ciutat ideal, mentre els ensenyants normaíets passaven
anys tractant d'apropar-se al medi en el qual desitjaven treballar.

L'any passat, al produir-se allò que aleshores s'anomenà «el cambio», ens dirigírem al Grup de
Treball de la Delegació provincial de València en el sentit de voler accedir al llistat de les comissions
de serveis preguntant el perquè de cadascuna. En aquell moment se n'arribà a contestar que no te-
níem dret a accedir a l'esmentar llistat, puix algunes podrien tindré una caràcter de reserva necessari
per a T Administració (!}.

Tinguérem que dur, en la següent taula del grup de treball, al que era aleshores delegat provincial i
secretari de la taula (avui encara són alts càrrecs de l'Administració educativa del PV), l'Ordre del 27
de juny de 1978F per la qual es regulen les comissions de servei dels funcionaris de carrera dels cossos
docents no universitaris («B. O. E»3-VII-78), onr en l'article 3., s'assenyala que «se anotaran, a efec-
tes informativos, en un libro que tendra caràcter publico».

Com que no tinguérem més contestació que la que t'esmentar llibre no existia i que es tractava
d'una situació heretada, que els donàrem un plac prudencial fins al principi de curs, i així ho férem.

Al començament de curs, i davant l'evidència que existien comissions de serveis que considerà-
vem irregulars, (o almenys il·lògiques quan s'argumentava que per a la representació sindical no es
podien ampliar per manca de pressupost), plantejàrem de nou el cas ja en l'àmbit del País Valencià en
una entrevista oficial amb el Consell.

Avui seguim sense resposta. Les comissions de serveis irregulars encara existeixen, o almenys així
les considerem mentre no se'ns explíque per què es donaren i perquè es mantenen.

Amb data del 27 de març, el STE-PV, amparant-se en el que diu l'ordre esmentada abans, ha
sol·licitat per escrit la petició del registre de les Comissions de Servei, esperant que exísteisca, i, en
cas de negativa o que no existirà, inicie la corresponent denúncia contra els funcionaris responsables.
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CUADRO I

Plazas a cubrir en la presente convocatòria

BACHILLERATO
Cat. Agreg.

FORM. PROF.
Piofe. N. Moest. T.

MEC
Catalunya
País Vasco
Galícia ...
Andalucía
P. Valencià
Canarias.

290
160
40
50

120
50
48

2.056
655
210
260
570
290
179

1.038
570
94

130
272
109
160

703
344
54
40
40

128
75

EGB

1.536
3.178

700
645
780

1.050
696

En el País Valencià la distribución de
las plazas serà de la siguiente forma:

Cuadro II: Profesores numerarios.
Cuadro III: Càtedras.
Cuadro IV: Profesores de EGB.
Cuadro V: Agregadurías.
Cuadro VI: Maestros de taller.

NOTA: La primera reserva es la especial de li-
bre: es preciso haber prestado servicios en el
curso 82-83 y continuar prestàndolos en éste. La
segunda es la reserva de libre, para profesorado
que esté actualmente prestando servicios. La
tercera exíge die2 anos de servicio como profe-
sor de EGB. Las dos últimas son acumulables a
las libres.

CUADRO II

Profesores numerarios de F. D

Astgnaturas

RESERVA
DisposJc.

Trans. 4/83

RESERVA
Ley

70/78

RESERVA
Art. 3,'

4/83

Lengua Espanola
Form. Humanística
Francés
Inglés
Matemàticas
Física y Química
C. de la Naturaleza
Form, Empresarial
Oibujo
Tecnologia del metal
Tecnologà de electricidad
Tecnologia de electrònica
Tecnologia de automoción
Tecnologia de delineación
Tecnologia administrativa y comercial
Techología sanitària
Tecnologia moda y confección
Tecnologia petuquería y estètica
Tecnologia de la madera
Tecnologia de imagen y sonido
Tecnologia de informàtica y G
Valenciano

3
3
1
4
1
1
1

1
1

1
1
1

3
2
1
5
4
4

1

1
1
1

1

1
1
1
1

1

i

18

LIBRE

3

2
2
5
4
4
1

1

1

1
1

1
1

TOTAL

10
8
4

15
10
10
2

6

3
4
3

4
1

1
1

26

CUADRO III
Càtedras

Filosofia 2
Griego 3
Latin 3
Lengua y Literatura Espanola O
Geografia e Historia O
Matemàticas 2
Física y Química O
Ciencias Naturales 5
Dibujo O
Francés O
Inglés 5
Valenciano. 10

CUADRO IV

Profesores EGB

Reserva especial
Libres (un 25% para reserva de libres, acu

mulable)

160

620

Total 780

Distribución libres: Un 25% para preescolar
Un 25% para ciencias.
Un 25% para sociales,
Un 25% para fílológicas.

CUADRO V
Agregadurías

Aíignaturas

Reserva
D. T. RDL

4/1983
RaservB

Ley 70-78

Reserva
A." 3.° RDL

4/1383

Filosofia
Griego
Latín
Lengua y Literatura
Greografía e Historia
Matemàticas
Física y Química .. -
Ciencias Naturales .
Dibujo
Francés
Inglés
Valenciano

7
1
6

10
10
2
2
3
3
3
9

73

2
O
2
3
1
3
O
O
3
O
2
7

2
3
6
4
8
9
5

14
4
O
7

10

Libre

1

2
6
5

8
7

15
1
O
3

11

Toia I

12
6

20
22
25
22
14
32
11
3

21
101

CUADRO VI
Maestros taller

Asig natura s

RESERVA
Oi S D11 E!

Trans. 4/83

RESERVA
Lev

70-78

Pràctica s
Pràctica s
Pràctica s
Pràctica s
Pràctica s
Pràcticas
Pràcticas
Pràcticas
Pràcticas

electricidad ...
electrònica . . . .
química
madera
informàtica.. - .
administrativas
automoción ...
imagen y sonido
peluquerfa

1
2

2
2

1

1
1

1
2

1

LIBRE

3

8
1
1
1
2
7
1
2

TOTAL

5

11

1

1

1

5
11

1
4
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LA VOLUNTAT POLÍTICA DE LA NORMALITZACIÓ

EL RECICLATGE

ü:
li

El reciclatge dels mestres és una de les peces
fonamentals de la normalització lingüística i com
a tal cat donar-li la importància que té tant a ni-
veJÍ pressupostari com polític, com a l'hora de
fer la planificació i organització dels cursos.

Podríem basar la seua importància en:

• La normalització lingüística és una part de la
recuperació cultural del nostre poble: la llengua
no està deslligada de la nostra vida i cultura.

• La llengua no és ni deu ser una assignatura
mésr sinó que l'objectiu és un ensenyament en
valencià i arrelat a la realitat valenciana.

• Els mestres que han de dur endavant aques-
ta tasca s'han de sentir identificats, i part del po-
ble que parla aquesta llengua.

Hem dit moltes vegades ï és un fet comprovat
que no serà possible la normalització lingüística
si tots els ensenyants del País Valencià no són
capaços d'ensenyar en valencià, és a dir, si el re-
ciclatge no afecta a tots, si no és obligatori. El
dret dels xíquets valencians a ser educats en llur
llengua fa absolutament imprescindible aquesta
obligatorietat.

Ara bé, corn es pot fer possible i exigible
aquesta obligatorietat? Sabem que aquesta pos-
tura presenta problemes: laborals, actituds de
rebuig... Per tal de poder exigir els mestres que
es reciclen, l'oferta deu ser atractiva, l'esforç
deu ser proporcional a la situació, cal que es veja
una utilitat, cal que les propostes de treball sï- :

guen motivadores, que afavoreixquen la com-
prensió i estima de l'idioma i la cultura del país.

Per tal que açò siga així hi hauria que tindré en
compte algunes coses bàsiques:

• Un horari que s'aprope al laboral i puga
contabilitzar-se dintre de l'ex elusiva.

• Que en totes les comarques hi hagen cur-
sets, de manera que s'evite el desplaçament de
la gent.

• I sobretot fer una atenció especial a l'orien-
tació i continguts dels cursets.

Cal tenir en compte que el que més interessa
és que el mestre utilitze els coneixements i done
classes l'abans possible, que es llance, i açò su-
posa un reforçament de la part didàctica dels
cursets de I'ICE( de manera que el mestre dispo-
sa d'uns mínims recursos didàctics per aplicar a
l'aula. Això, evidentement, ens obliga a entrar
en la formació dels professors que donen els cur-
sos de MCE, que no estan en general preparats
per a treballar l'aspecte metodològic i pedagògic
de l'ensenyament de la llengua. Aquesta situció,
que podem atribuir a la manca d'organització de
la Conselleria í l'ICE, crea descontent, frustració
en ambdues parts, la qual cosa repercuteix ne-
gativament en el treball dels cursos i que, en els
casos més extrems, provoca la deserció de molts
ensenyants.

En aquests moments d'inici d'un procés cal-
dria que entre els professors de l'ICE estigueren

ben clars els objectius, no sols a nivell de contin-
guts, sinó també a nivell didàctic i polític.

En tot el procés de normalització hi ha, entre
d'altres, un buit pel que fa referència a l'ense-
nyament en valencià, i aquest es reflexa també
en el reciclatge: no hi han cursos que contem-
plen especialment l'ensenyament en valencià, i
açò és molt important, donada la manca de ma-
terial ï d'experiència al País Valencià.

Ara bé, ja tenim el mestre dins del procés de
reciclatge, però l 'arribar al centre i posar-se a tre-
ballar comencen les dificultats: lo nou de la si-
tuació, la manca de recursos Í de material fa ca-
da vegada més evident la necessitat de potenciar
tant els departaments de valencià a nivell de cen-
tre com comarcal, així com estatges que siguen
floc d'intercanvi, col·laboració i investigació.

En resum: un reciclatge amb poc de pressu-
post, amb una organització deficient que atén
més als nombres que a l'eficàcia, amb una orien-
tac'A que es recolza en els continguts més que
en la didàctica, que suposa un esforç molt gran
per a uns mestres que encara no han assumit ta
realitat del país, es pot convertir en una mesura
administrativa que es visca com a una imposició
i que més bé provoque actituds de rebuig que no
d'il.lusió, allunyant-nos de l'objectiu fonamental
que és incorporar els ensenyants i comprometre'
Is en la tasca de reconstrucció nacional. I tal com
està la societat al País Valencià no podem per-
metre'ns aquests luxes.

LA QUERELLA CONTRA V. RAMOS PASSA
AL TRIBUNAL SUPREMO
i

Els fets són prou coneguts: una intervenció al programa de televisió «La claveu, del diputat de
U. V. Vicente Ramos, acusant al professor de valencià de Tavernes Blanques d'haver colpejat una xi-
queta de cinc anys i una campanya de premsa dels de sempre.

La resposta va ser la demanda pressentada pel company Antoni Defez, recolzada per Acció Cultu-
ral, CC. 00. i el STE-PV, contra Vicente Ramos i Amparo Calvo. Ara aquesta demanda ha estat tra-
mesa pel jutjat de València al Tribunal Supremo, que haurà de demanar un suplícatorï al Congrés per
a processar l'esmentat diputat.

Per al sindicat era molt important eixir al pas d'eixes acusacions, que des del primer moment, i
com després han confirmat l'informe i les investigacions de la Conselleria d'Educació i la inspecció,
teníem clar que eren totalment falses. Creiem que era Í continua essent precís que els professors de
valencià se senten recolzats al seu treball i davant dels problemes que puguen presentar-se.
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

UNA ESCOLA ARRELADA AL MEDI

PLANIFICACIÓ CURRICULAR
«L'escola arreíada al medi ha estat un dels tra-

dicionals eslògans dels moviments de renovació
pedagògica al País Valencià. Però, cal passar de
l'eslògan a la reflexió teòrica per tal de trobar el
paradigma educatiu on s'inscriu, així com el dis-
seny de les pràctiques concretes escolars, cohe-
rents amb l'enfocament teòric.

Construir un model d'escola popular í valen-
ciana, passa avui per fomentar la investigació
sobre models curriculars on la pràctica de la teo-
ria no està deslligada de la teoria de la pràctica.
Cal explicitar, doncs, quin és el marc teòric de
l'experiència, com a punt de partida per l'elabo-
ració d'alternatives curriculars als actuals models
estandarítzats. Per a nosaltres això passa per su-
perar la dialèctica instrucció/educació, per a
pensar t'escola al servei del xiquet i, conseqüent-
ment, arrelada al seu entorn ecosistèmic, que en
termes de Friedmann o Morin (1), no sols és físic
o natural, sinó també social o cultural.

En una escola així, el mestre deu assabentar-
se de quins són els elements ambientals que de-
fineixen i condicionen la vida dels xiquets, quins
són els estímuls suggerents que afavoreixen
l'emergència de novetats en la investigació dels
escolars. En definitiva, quins són els recursos di-
dàctics de l'entorn. Que és el que hi ha a una co-
marca o municipi, i com pot estar aprofitat en
l'activitat investigadora dels xiquets, per tal de
retrovar les seves arrels i redefinir críticament la
realitat que ets envolta.

En aquesta línia es constitueix el grup de mes-
tres Escola Arrelada al Medi, dintre del Movi-
ment de Renovació Pedagògica de l'Escola d'Es-
tiu del PV, amb l'objectiu de portar a terme un
treball de seminari sobre el següent programa: ]

lar. Orientacions en el pla de la tecnologia edu-
cativa-

2,3.3. Els currículums escolars d'àmbit co-
marcal-

— Els mapes eco-culturals definidors dels
continguts educatius,

— Els inventaris de recursos didàctics de l'en-
torn: elaboració d'un model d'àmbit local, de
municipi o comarcal.

CALENDARI

Pla triennal amb tres fases d'un any cadascu-
na.

Primera fase. Curs 83-84: Desenvolupament
del punt 1, en base a les jornades d'escola arrela-
da al medi. Iniciació al treball de seminari sobre
les bases teòriques del punt 2 i organització de la
infraestructura humana de partida: els equips in-
terdisciplinars.

Segona fase. Funcionament a ple rendiment.

PROGRAMA
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L'estat de la qüestió o diagnòstic de les
condicions prèvies a la planificació del treball.

1.1. El mapa curricular: . -
— Què s'està fen, com i a quins llocs? •

J- _ Què s'està pensant. ' : - * .
t — Quina interrelació hi ha entre pràctica i teo-

ria.

2. El pla de treball general o global. "
2.1. El model que propugnem o tesi de par-

tida.
2.1.1. Definició.
2.1.2. Fonamentació científica (històrica,

sociològica, pedagògica, psicològica, antropo-
eco-cultural..,).

2.1.3. Pràctiques «intuïtives», inicialment
coincidents o aproximatives al model propugnat
(nivell d'inventari),

2.2. Marc on situem el pla de treball. Nivells:
2.2.1. Nivell físic/polític: el País Valencià.
2.2.2. Nivell cultural: àmbit de la cultura ca-

talana al PV preferentment, sense oblidar les zo-
nes d'influència castellano-aragonesa.

2.2.3. Nivell educatiu: L'EGB (incloent «es-
coles infantils»}.

2.2.4. Col·lectiu humà: xiquets, mestres i
pares i institucions amb incidència en l'acció
educativa-

2.3. La planificació curricular.
2.3.1. Característiques del model:
— Sistèmic.
— Arrelat a l'entorn eco-cultural.
— Globalitzador e interdisciplinar.
2.3.2. Criteris generals per al diseny curricu-

dels seminaris sobre la base dels punts 2.1, 2.2 i
2,3.

Tercera fase. Curs 85-86: Fase de valoració
experimental, avaluació i difusió a nivell ample.

És clar que un programa d'aquest tipus exigeix
de l'activa participació de tots aquells que, in-
quiets per ta renovació pedagògica i assabentats
que el canvi cap a una escola popular ï valencia-
na no ens va venir des d'un despatx al carrer Mi-
calet, volem investigar i elaborar materials alter-
natius que ens apropen a l'objectiu escolar que
els xiquets i xiquetes valencians coneguen Í esti-
men el seu país.

És dar també que la flexibilitat i cooperació
col·lectiva ha estat una de les característiques
dels mestres renovadors, i nosaltres no anem a
trencar-la ara. Així, doncs, l'esquema de treball
es provisional r esperem enriquir-lo amb les apor-
tacions de tots vosaltres.

Us esperem els dijous, a les 6.30, al seminari
39 de la EU de Magisteri de València (CEPEP-
Escola Magisteri) o per correu a Escola d'Estiu
del País Valencià. Grup Escola i Medi. Col·legi de
Doctors i Llicenciats de València. Tirso de Moli-
na, 3. València-9.

ACTIVITATS DE L'ESCOLA D'ESTIU A VALÈNCIA

' PRIMAVERA 84
' -

1. SEMINARIS PERMANENTS
fc

. , . t1.1. Investigació al voltant dels deures escolars, í
1.2. Normalització lingüística. - , .
1.3. Construcció d'un programa alternatiu de filosofia a tercer de BUP. _
1.4. Escoles infantils.
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2. GRUP ESCOLA I MEDI . - , . * . . ,
Planificació curricular a partir del model d'escola arrelada al medi. Lloc: Escola normal. Tots

els dijous, de 6.30 a 8.30, Seminari 39- (

:
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3. ELS DIJOUS PEDAGÒGICS
CEPEP-E. Magisteri. Tots els dijous.

4. ACTIVITATS
ABRIL

Et dia 14r al col·legi Blasco Ibàfiez de València i organitzat pel Seminari de Normalit-
zació Escola d'Estíu del Pals Valencià:

«Didàctica de segones llengües», pel grup Adarra d'Escaudi.
• Evolució de la didàctica de les segones llengües.
• Corrent comunicativa.
• Tècniques conversacionals. .
• Treball amb materials a Taula.
Cal matricular-se (500 pessetes) abans del dia 11 d'abril. h -

MAIG

1. «Psicoanàlisis de l'educació», per Juana Martínez.
2, «Paper de la ciència a l'escola», per Paco Huerta y Pep Bisbal.
Per a qualsevol informació dirigir-se a Escola d'Estiu. Col·legi de Llicenciats. Carrer Tirso de

Molina, 3. Telèfon 349 39 10 (els dimarts, de 7 a 9).



ITINERARIS PER AL
CONEIXEMENT DEL MEDI

EXPERIÈNCIES

BARRI
LA MALVARROSA

2.

3.-»
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Dins del treball de Ciències Socials, una part fonamental es el coneiximent del medi.
L'itinerari pot ser una via per aquest treball.

Avui proposem un model d'itinerari. Es tracta del mateix que treballarem els assistents
a la trobada organitzada pel MCEP els passats dies 24 i 25 al barri de la Malvarrosa de Va-

lència.
Es tractava d'un itinerari fet per mestres, però de la seva pràctica replegarem notacions

h

com aquestes:
— No deu ser directivista, pot ser tan sols un mètode de treball, un intent de búsqueda

d'un còdig,
— De vegades, l'objectiu de I,itinerari pot ampliar-se per la creativitat i dessig d'inves-

tigació dels xiquets Í xiquetes: pot donar, doncs, a elaborar altres itineraris a partir d'inte-
rrogants que queden sense resposta.

Amb la publicació d'aquest itinerari, obrim aquestes pàgines a tots aquells que tenen
propostes semblants per a conèixer el nostre País, així com per a les crítiques i valoracions
de la seva pràctica.

•

A finals del segle XIX, el barri de Malva-
rrosa era una zona d'aiguamolls amb gra-
notes i malves i sense cases ni gent.

És per això que el nostre recorregut el
començarem situant-nos a principis del
nostre segle i anirem avançant en el temps,
encara que no sempre cronològicament.

Començarem observant una de les cases
més antigues del nostre barri que varen fer-
se responent a necessitats de la indústria.
Busca aquesta que tens ací, que conserva
la façana primitiva.

En aquest mateix carrer trobaràs; un dels
balcons que tens ací i que es repeteixen en
moltes cases més o menys ben conserva-
des. I el dipòsit que encara es conserva,
que servia per a recollir l'aigua d'aquest
grup de cases.

Però en aquesta mateixa època
començaren a fer-se altres tipus de cons-
truccions molt diferents de les que has po-
gut vore fins ara. Eren cases destinades a
burgesos valencians que pel mateix temps
venien a estiuejar a aquesta platja. Vestigis
d'allò que va ser famosa mansió, i no de
«Canas y barro» precisament, és aquesta,
que hauràs de buscar no massa lluny
d'aquest primer nucli que has observat.

I en aquest mateix carrer trobaràs algu-
nes de les cases que encara es conserven
bé i s'habiten als estius. Busca aquesta que
tens ací i estos altres detalls,

Però si vols conèixer un poc millor el barri
de Malvarrosa hauràs de vore altres reali-
tats més proletàries. Si gires cap a la dreta
sense oblidar-te que la roda et pot servir de
pista arribaràs a l'avinguda més transitada
del barri. Seguint cap al sud tens possibili-
tat d'orientar-te si et fixes bé en aquest de- Foto n." 3.

Foto n.9 1.

Foto n.* 2.
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EXPERIÈNCIES

tall que ací tens, que és la part alta d'una
casa cantonera que mira cap al carrer que
hauràs de prendre per a seguir fent l'itinera-
ri.

El teu sentit de t'olfacte et servirà de
guia, perquè prop d'ací notaràs els mals
olors que queden d'aquest matí. Si ja ets en
la direcció bona, trobaràs molt prompte es-
tos barracons, que són un dels llocs on sol

:* trobar-se la gent del barri.
Un poc més endavant, els blocs grans i

tots iguals ens parlen de l'afluència de po-
blació que vingué a Malvarrosa cap als anys
60. Però voràs que encara queden un gru-
pet de palmeres que volen assabentar-nos

S.-* que tot allò va ser un gran palmera!.
El barrí sempre s'ha distingit per ser un

lloc de curació i repòs; per això tindràs que
trobar un d'estos llocs que, per ser moder-
nista, té un encant especial. L'afició al fut-
bol t'ajudarà.

I de la mateixa manera que els rius van a
parar a la mar, el riu t'haurà de servir
d"orientacíó per a tornar a l'escola on t'es-
tarem esperant.

Foto n,0 7.
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i ^CCIÓ CULTURAL
DEL B4ÍS VALENCIk

és una resposta conscient i serena
a mdts problemes que els valencians
temem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26.
ieíèfofi2l 03 15
castelló

, 15 B*

telfs 321.9? 24-122.58.02-322.58 19
valència

girona, 12
telèfon 21 2600
a lacant

t
J

1

j

MEDIOS AUDIOVISUALES
MATERIAL DIDACTICO Y

DE LABORATORIO

Distribuïdor exclusivo para
Levante

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ

San Marcelino, 3, 1.°, 2.
Telefono 357 30 73
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