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d'una
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Aprobació de la LODE:

Les rebaixes del
Parlament

L 29 de febrer i 1 de març, l'ensenyament
es va posar en vaga. Va ser, per molts
motius, una vaga històrica: per primera ve-

gada es convocava unitàriament; per primera ve-
gada coincidien dos sectors, el d'EGB i ei.
d'ensenyances mitges, en una mobilització i, per
primera vegada també, s'anava a una vaga amb
una plataforma reivindicativa en què el més im-
portant era l'exigència del reconeixement dels
drets sindicals per damunt d'aspectes puntuals.

Ara, tres mesos després, precissament en el
moment en què l'Administració es nega d conti-
nuar las converses encetades gràcies a la vaga,
caldria recordar algunes coses i tenir-les pre-
sents en futures mobilitzacions; Primer, que les
coses que s'aconsegueixen per la força, sols és
poden mantenir si es manté la força. No es d'es-
tranyar que el desinterès del MEC a sentar-se
amb els sindicats haja estat directament propor-
cional a la desmobilització dels treballadors de
l'ensenyament. Segon, que és tan impossible la
normalitat sindical sense eleccions sindicals,
com la normalitat política sense eleccions gene-



rals. Tercer, que la re presentat! vi ta t dels sindi-
cats, avui com ahir, a falta de vots, és repartida
per l'Administració a partir de «lealtades inque-
brantables», I la dtr FETE, per supost, està «fora
de tota sospita».

B trencament de la taula pel MEC, plantejant
que no té sentit discutir perquè desprès no es
signe per la majoria, està dins de la mateixa lògi-
ca. El que l'Administració haurè de tindré en
compte és que es pot trobar en un conflicte se-
riós al moment de l'aplicació del decret de jor-
nada .

Per altra banda, al sector de l'ensenyament
privat ha portat endavant una important lluita.
En la mobilització destaquen dos fets molt posi-
tius: 0 primer, l'alt grau de participació i d'unitat
en les assemblees Í ia massivitat de la vaga. El
segon, que han fracasat totes les maniobres de
la patronal per a confondre els objectius de la
lluita i que esta ha quedat clarament enfrontada
ais Treballadors i com a responsable del conflicte
davant de l'opinió publica. El final decepcionant
que ha tingut la lluita no ens pot fer oblidar
aquest fet. Ara queda més clara la necessitat de
l'organització dels treballadors i de í'afoftaliment
dd nostre sindicat ï de la UTEP com a garanties
de la defensa conseqüent dels interessos dels
treballadors de l'ensenyament privat.

Un tema que durant aquest curs ens ha ocu-
pat una gran part de la nostra tasca sindical ha
estat la LODE. La seua aprovació definitiva pel
Parlament, així com els canvis que all 1 s'han pro-
duït i que han suposat un pas endarrera respecte
a l'avantprojecte, ens demostra clarament que la
pressió dels trebaMadors de l'ensenyament pro-
gressistes és indispensable perquè la normativa
que desenvolupe aquesta llei no continue fent de
la LODE un marc legislatiu cada vegada més re-
gressiu- En aquest sentit, és important deixar
constància del error, avui confessat, que va su-
posar el «apoyo critico» de CC, 00. a la LODE
en el seu moment i que va entrebancar una acció
sindical més efectiva i unitària, aïllant-nos en la
lluita per una LODE més compromesa amb l'es-
cola pública i menys sensible amb els interessos
de la patronal.

A sols un mes de l'acabament del curs, volem
animar-vos a cooperar en els darrers treballs
d'organització de les escoles d'estiu del País Va-
lencià i a participar en elles. En el proper numero
d'ALL·l-QLI donarem una informació ampla so-
bre les diferents escoles.

Et 29 de febrero y 1 de marzo hubo
huelga en la enseftanza, Fue, por mu-
chos motivos, una huelga històrica: por
primera vez se convocaba unitariamen
te; por primera vez coincidían dos sec-
tores, el de EGB y el de ensenanzas me-
dias, en una movilización y, por primera
vez también, se iba a una huelga con
una plataforma reivindicativa en la que
lo mas importante era la exigència del
reconocimiento de los derechos sindica-
les por encima de aspectes puntuales.

Ahora, tres meses después, precisa-
mente en el momento en que la Admi-
nistración se niega a continuar las con-
versaciones empezadas gracias a la
huelga, seria conveniente recordar algú-
nas cosas y tenerlas presentes en futu-
ras movilizaciones: Primera, que las co-
sas que se consiguen por la fuerza solo
se pueden mantener si se mantiene la
fuerza. No es de extrafiar que el desinte-
rès del M EC para sentarse con los sindi -
catos haya sido directamente propor-
cional a la desmovilización de los traba-
jadores de la ensenanza. Segundo, que
es tan imposible la normalidad sindical
sin elecciones sindicales, como la nor-
malidad política sin las elecciones gene-
rales. Tercero, que la representatívidad
de los sindicatos, hoy como ayer, a falta
de votos, es repartida por la Administra-
ción a partir de «lealtades inquebranta-
bles». Y la FETE, por supuesto, «està
fuera de toda sospecha».

La ruptura de la mesa por el MEC,
planteando que no tiene sentido discutir
para que después no firme la mayoría,
este dentro de la misma lògica. Lo que
la Administración deberà tener en cuen-
ta es que puede encontrarse con un
conflicto serio en el momento de aplicar
el decreto de jornada.

Por otra partef el sector de la ense-
nanza privada ha llevado a termino una
importante lucha. En su movilización

destacan dos hechos muy positivos: B
prímero, el alto grado de participación y
de unidad en las asambleas y la masivi-
dad de la huelga. El segundo, que han
fracasado todas las maniobras de la pa-
tronal encaminadas a confundir los ob-
jetivos de la lucha, y que esta ha queda-
do claramente enfrentada a los trabaja-
dores y como única responsable del
conflicto ante la opinión pública. Ahora
queda mas clara la necesidad de la orga-
nización de los trabajadores y del forta-
lecimiento de nuestro sindicato y de la
UTEP como garantías de la defensa
consecuente de los intereses de los tra-
bajadores de la ensenanza privada.

Un tema que durante este curso ha
ocupado una gran parte de nuestra ta-
rea sindical ha sido la LODE. Su aproba-
ción definitiva por el Parlamento, así co-
mo los cambios que allí se han produci-
do y que han supuesto un paso atràs
respecto al anteproyecto, nos demues-
tran claramente que la presión de los
trabajadores progresistas de la ensefian-
za es indispensable para que la normati-
va que desarrolle la ley no continue ha-
ciendo de la LODE un marco legislativa
cada vez mas regresivo. En este senti-
do, es importante dejar constància del
error, hoy confesado, que supuso, en
su momento, el «apoyo critico» de
CC. OO. a la LODE; apoyo que obsta-
culizó una acción sindical mas efectiva y
unitària, aislàndose en la lucha por una
LODE més comprometida con la escue-
la pública y menos sensible a los intere-
ses de la patronal.

A solo un mes de fin de curso, quere-
mos animaros a cooperar en los últimos
trabajos de organización de las Escoles
d'Estiu del País Valencià y participar en
ellas. En el próximo número de l'ALL-l-
OLI daremos una información amplia
sobre los programas de las diferentes
escuelas.

Cursets de francès a París

Estiu, 1984

a l'Alliance Francaise de París
1

Del 2 de juliol al 15 de juliol
Del 18 de juliol al 31 de juliol
Del 2 d'agost al 15 d'agost
Del 17 d'agost al 30 d'agost

PATROCINATS PER L'INSTITUT FRANCE ESPAGNE

Viatge acompanyat per professors.
Pels matins: Excursions i visites a museus i monuments.
A les tardes: Dos hores i mitja de classes diàries,
S'accepten inscripcions d'alumnes per a tots els graus (test previ).
Assegurança mèdica pels assistens al curset.
Certificat d'assistència.
S'admeten acompanyants dels cursillistes.
Preu: 37.500 pessetes, tot inclòs: viatge i estança a París amb règim de pensió
completa.
Sortides de Madrid i Barcelona.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS:

José Manuel Pérez i Encarna Millàn. Tels. 36644 20 - 36526 44
Direcció tècnica: GAT 679
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ACCIÓ SINDICAL

VAGA DE L'ENSENYAMENT PRIVAT

LA VAGA EN CAPÍTOLS
Pròleg: Per a no ser molt llargs cal rernontar-se solament a setembre passat, data en què estava

prevista la revisió del conveni. En eixe moment fa patronal, que estava afilant les seues millors armes
pera la campanya de la LODE que s'avenava, es va negar a qualsevol negociació, tant de revissió sa-
larial, com de l'aplicació de la normativa de les quaranta hores de jornada laboral per al personal no
docent. Evidentment, ï mai es varen molestar en negar-ho, es tractava de crear malestar entre els tre-
balladors per tal d'aconseguir el seu suport contra la política educativa de l'Administració, única cul-
pabíe de tots els problemes.

Aquesta, per altra banda, eludia qualsevol intervenció. Al Congrés funcionava la política de pac-
tes govern-dreta sobre la LODE, malgrat eís focs d'artifici que esta feia al carrer, i des de l'Administra-
ció no s'estava disposat a introduir un nou efement de tensió demanant comptes del destf de l'incre-
ment de les subvencions.

I així, sense avenències i donant llargues a l'assumpte, arrivem al mes d'abril. En eíxe temps els
empresaris s'han negat també a començar la negociació del nou conveni de l'any 84,

Primer capítol: mes d'abriL En març ha
eixit la sentència de Magistratura condem-
nant la patronal per la seua negativa a la re-
visió i obligant a la formació de la taula de
negociació. En la primera reunió del 6
d'abril la CECE, «que participa en la consti^
tucïón de la mesa para dar cumplimiento a
lo dispuesto en et fallo de la sentencia dic-
tada el 5 de marzo...» (acta), proposa ne-
gociar globalment la revisió Í nou conveni-
Davant la proposta sindical d'increment del
3% de setembre a desembre del 83 i 9%
per al 84, la CECE afirma que no disposa de
dades per a poder contestar. Per a nos-
altres, que tenim la fundada sospita que el
fil directe MEC-patronal funciona molt més
millor que els nostres contactes amb el
MEC, no es tracta d'altra cosa que de retra-
sar ta negociació. En la segona reunió del
12 d'abril donem com a data límit per a la
resposta dels empresaris el 25 d'abril. ACA-
DE, per la seua banda, planteja que no cal
revisió, segons l'acord interconfederal de
l'any 83, signat per CEQE i UGT i CC. OQ.,
Í proposa fer un conveni diferent per als
centres no subvencionats. Aquesta pro-

posta, per raons òbvies, va ser rebutjada
absolutament pels sindicats.

El 25 d'abril, al no haver resposta de les
patronals a les reivindicacions, queda con-
vocada la vaga, a comenzar el 10 i 11 de
maig. La CECE «se opone a la huelga, de la
que en modo alguno se siente
responsable», i de pas responsabilitza l'Ad-
ministració, que no els ha donat «los me-
dios precisos» per a complir «los deseos
manifestados en las reuniones celebradas».

Segon capítol: comença la confussió. La
CECE pretén fer creure, i a lo millor en al-
gun moment ha arribat a pensar-ho, que ha
arribat el moment del famós tancament
dels centres contra la «política educativa
del Gobierno», empresaris i treballadors
tots plegats. Apareixen a la premsa comu-
nicats dels empresaris que ells van a fer una
vaga en maig, «contra la situación insoste-
nible»,

Aquest capítol és curtet, ja que en pocs
dies s'afona la maniobra. En primer lloc,
perquè els treballadors estan demostrant
un recolzament massiu a la vaga i amb un
plantejament molt clar de lluita contra la

postura dels empresaris. En segon lloc,
perquè davant l'opinió pública i els pares,
els empresaris no veuen forma de justificar
l'actitud que han pres i d'eludir la responsa-
bilitat en el conflicte. El MEC, que per pri-
mera vegada trenca el seu mutisme, afirma
que amb les subvencions previstes es po-
den atendre les reivindicacions sindicals.

Tot el treball d'image que han fet ete em-
presaris, que tants diners i esforç els ha
costat, està a punt d'afonar-se. Els empre-

COMUNICADO DE LA UTEP
(FE. CC. OO. Y UCSTE)

Ante la firma del cuarto convenio de la
ensefianza privada y la desconvocatoria de
huelga, realizada por los sindicatos FETE-
UGT, FESITE-USO y FSIE, la UTEP, coali-
ción formada por los sindicatos F, Ense-
fianza de CC. 00. y UCSTE, declara:

1. Considera inaceptable la propuesta
firmada por la patronal y los citados sindi-
catos, por las siguientes razones:

A) Supone la ruptura de la unidad del
convenio al aceptarse aumentos salariales
porcentuales muy diferentes, según cate-
gorías, que llegan al extremo de congelar el
sueldo a los profesores de FP2 hasta octu-
bre.

B) Significa acordar la renuncia a lo
conseguido en anteriores convenios: A la

revisión salarial, para todas las categorías,
a partir de septiembre 83 y a la homologa-
ción de los profesores de preescolar y EGB,
en los centros ïntegrados.

C) Se acepta pactar salarios por debajo
de lo que el MEC había propuesto para los
profesores de los centros subvencionados
de EGB, estableciendo un precedente peli-
grosísimo.

D) Se acuerdan incrementes porcen-
tuales inferiores para las categorías mas
desfavorecidas, como el personal no do-
cent e.

E) Se renuncia a negociar cualquier ti-
po de mejora no salarial: jornada, vacacio-
nes, derechos síndicales, etcètera.

2. Todo lo anterior significa un retroce-
so grave en la negociación colectiva en la
ensefianza privada y ha sido aceptado por
los sindicatos firmantes, en contra de la
opínión, muy mayoritaria, de las asambleas
de trabajadores celebradas el lunes, 14 de
mayo, en las que han participado delega-
dos sindical es y afiliados de todos los sindi-
catos,

3. La UTEP denuncia la exclusión de la
mesa negociadora de que fue objeto, al
aceptar los sindicatos firmantes la imposi-
tión de la patronal de negociar sóto con los
sindicatos que hubiesen desconvocado la
huelga, y se reserva las acciones legales
oportunas contra ello.
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saris opten per començar a maniobrar per a
evitar la vaga: el dimarts, 8, 48 hores abans
det començament de la vaga, els empresa-
ris convoquen una reunió urgent de la ne-
gociadora i presenten la primera oferta,
condicionada, i intenten allargar la negocia-
ció fins al dijous, 10, per a aconseguir la
desconvocatòria. El mateix dia 10 afirmen
que la vaga no té sentit, ja que les reivindi-
cacions dels treballadors estan pràctica-
ment acceptades.

Tercer capítol: participació majoritària en
la convocatòria. B dijous, 10, comença la
vaga amb molta força: en tot l'Estat,
aumentant el divendres, 11, Al País Valen-
cià n'hi ha una gran incidència a Alacant i
València, no així Castelló, que queda des-
penjat. En Alacant ciutat, excepte un cen-
tre, Alcoi, Novelda, Cocentaina, Orihuela,
Guardamar, Villena..., l'atur és total. A Elx
és del 45%. A València és en l'Horta on
major incidència n'hi ha.

En la massivitat de la resposta han jugat
un paper molt important les assemblees
provincials celebrades, amb una gran parti-
cipació. Aquestes han permès una partici-
pació activa en la vaga: formació de grups
per a informar, assistència a actes convo-
cats... El dijous, a València, es va fer una
concentració davant la seu de la patronal.
També es va mantindré una entrevista amb
representants de la Conselleria d'Educació
per a informar-íes del conflicte i demanar
que es prengueren mesures des de l'Admi-
nistració.

El final de la vaga ja és ben conegut: el
dilluns, 14, els sindicats de la dreta i la FE-
TE, que no s'havia distingit justament en la
potenciació de la lluita, decideixen signar
un acord amb la patronal en contra de l'opi-
nió de les assemblees i de la majoria dels
treballadors que estaven participant en la
mobilització. L'acta de la reunió és molt
clarificadora*

Tanmateix, nosaltres pensem que la llui-
ta cal valorar-la molt positivament i que, en
la mesura que ha clarificat les diferents pos-
tures, pot suportar un avanç del nostre sin-
dicalisme conseqüent en la defensa dels in-
teressos dels traballadors. S'hem demos-
trat a nosaltres mateixos que tenim la pos-
sibilitat d'unir-nos i mobilitzar-nos pels nos-
tres drets. La patronal ha intentat manipu-
lar i no ha pogut, eixint molt desprestigiada
del conflicte. Tot això ens ajudarà, cara al
futur, a fer front als xantatges dels empre-
saris sense cedir.

ALICANTE SE ADELANTO

Los días 16 y 17 de abril los trabajadores
de la enseftanza privada de Alicante ya ha-
bfan protagonizado dos días de huelga, con
una f uerte incidència (sobre el 75%).

. La huelga fue convocada como respues-
ta a la falta de voluntari negociadora y la
actitud inadmisible de los empresarios: el
dia 10 ta patronal decidíó, sin aviso previu,
no acudir a la reunión convocada de la co-
misión paritaria, llegando incluso a presen-
tar denuncia en el Juzgado de guardià por
«allanamiento de morada» contra los repre-
sentantes sindical es que se en contraban en
los locales empresariates esperando el co-
mienzo de la reunión.

En el dia de hoy, reunidas las organizacíones
patronal es y sindicales relacionadas al margen,
se tomaron los siguientes acuerdos:

La patronal CECE hizo la siguiente oferta a
los sindicatos.

EGB: 12% de incremento salarial de enero a
dicíembre de 1984 y el pago de atrasos corres-
pondientes al ultimo cuatrimestre de 1983 para
el personal docente de centros subvenciona-
dos de este niveLp

• BUP: Incremento lineal equivalente al in-
cremento de EGB.

• Preescolar: 9% tanto para centros inte-
grades como no integrades.

• Personal no docente: 8'5%, 40 horas se-
manales y 2 días de vacaciones anuales, a libre
designación del centro.

• Antigüedad: Para los niveles anteriores,
7%.

• FP-l:9%apartirdeMdeenerode1984.
• FP-II: No puede hacerse oferta a partir de

octubre por no disponer de datos suficientes.
Los sindicatos, ante esta oferta, unitaria-

mente acuerdan rechazarla, por consideraria
excesivamente alejada de sus pretensiones.

Se efectua un receso a petición de las par-
tes, tras el cual la patronal CECE hace su últi-
ma oferta, que modifica la anterior.

• Preescolar: 9% para centros no integra-
dos.

• Preescolar; 9% para centros integrades
de enero a 31 de agosto del 84 y a partir del
uno de septiembre el 12% hasta 31 de diciem-
bredel mismoafio.

• Personal no docente: 9% -

• FP-I: La oferta anterior, y en trienios, un
3% para el període octubre-diciembre 1984.

• FP-II: 9% para el perfado octubre-
diciembre 1984 y en antigüedad un 3% a partir
de la mismafecha.

Los síndicatos, a la vista de esta oferta, pi-
den un receso para informar a sus bases y va-
loraria oferta globalmente considerada.

•

Tras el mismo, los sindicatos hacen pública
fa siguiente valoracíòn:

FESIT-USQ, FETE-UGT, FSTE, la conside-
ran no satisfactòria, però aceptable, dejando
pendiente su juício definitivo a la valoracïòn
que las organizacíones provinciales vayan ha-
ciendo.

UTEP: Valora ínsuficientemente la última
oferta, por lo que se reserva la firma del acuer-
do y desconvocatòria de la huelga* Manifíesta
asimismo estar dispuesta a seguir las negocia-
dones del IVConveniode Ensefianza Privada.

La patronal ACADE: Manifiesta su desa-
cuerdo con la oferta de la otra patronal, efec-
tuada en base a los módulos de subvención
concedidos por el MEC, por considerar que la
misma puede afectar legftimos intereses de
terceros, concretamente a los centros no sub-
vencionades, por cuyo motivo se reserva su
postura hasta que sea negociado el cuarto
convenio en su conjunta.

Efectuada un nuevo recesor las organizacio-
nes FESITE, FETE y FSÍE manifiestan que, tras
oir la valoraciòn que hacen sus organízaciones
provinciales, aceptan globalmente la última
oferta; en consecuencia, proceden a descon-
vocar ta huelga y estén dispuestos a negociar
el cuarto convenio en base a estos acuerdos de
principio.

finalmente, la CECE manífiesta: Dado que
las negocíacíones del convenio quedaren rotas
por la huelga convocada, considera que esta
ha de ser desconvocada para seguir negocian-
do este cuarto convenio con aquellos sindica-
tos que hayan desconvocado la huelga.

UTEP solicita al resto de los sindicatos su
pronunciamiento al respecto; por ello FES1TE,
FETE y FSIE contestan que no entran en este
asunto, por haberse posicionado previamente
a este planteamíento, reconociendo la libertad
que asiste a UTEP a mantenersu postura.

En ultimo termino, UTEP plantea que la per-
tenencia a la mesa negociadora es un derecho
obtenido en base a la representación otorgada
por los trabajadores en las elecciones sindica
les y garantizada por la legislación laboral ví-
gente. Por tanto, exige su presencia en la me-
sa negociadora a lo largo de la negociactón del
cuarto convenio. Al mismo tiempo expresd su
disconformidad con la afïrmaciòn de CECE de
que las «negociaciones quedaron rotas por la
convocatòria de huelga», puesto que piensa
que fue su actitud intransigente y su oferta in-
satisfactoria lo que motivo dicha ruptura.

En Madrid, a 14 de mayo de 1984.

EDUCACIÓ FÍSICA
El document signat pel MEC i els sindicats és el resultat de la discussió a la que l'Administració

s'havia compromès després de la vaga dels dies 29 i 1. L'acord suposa la normalització de l'assignatu-
ra d'Educació Física (confiem), però no del professorat. Els aspectes positius són conseqüència de la
llarga lluita del primer trimestre; sense eixa lluita continuaríem igual. Tanmateix no es poden oblidar
els aspectes negatius: falta de compromís respecte a oposicions restringides, continuació de la discri-
minació retributiva i divisions no justificables... Nosaltres, acceptant corn a justes les crítiques que es
feren al final de la vaga, creiem que n'hi han coses per les quals encara hem de continuar lluitant.
D'això es tracta ara.



CONDICIONES
Las solititudes de asistencia deberàn ser formalizadas en im-

preso normalizado, segun modelo que se facilitarà y en IB que
constarà fa autorización del padre, madre o tutor,

B precíopor turnoserà:

Encampamento .................................. 8,000
En albergue juvenil ............................... 11.000
En atbergue de Vlllanua ........................... 13.000
En albergue de L. de Ruïdera ....................... 15.000

Esie preem incluye los sí guien tes servicios:
— Traslado desde la capital de la provincià donde radíque la

instalación a la rnisma y regreso (solamenta para campamentos,
albergues ubicades f u era de la Comuntdad Autònoma Valencia-
na),

— Eslancia durante ISdfas [14pemQctacionesï,
— Participación en lasactividadesdel centro.
— Asistencia mèdica de primeres auxifios.
— Material especifico de actívfdades.
B importo del tumo deberà ser ingresado en la cuenta corrien-

te número 133021984492, abierta en la Caja de Ahorros de Valen-
cià, agencia urbana Sorolla, 63, en Valencià, a nombmde Direc-
ei on General de Juventud, con la índicación: II Campana de
Trempo übre de la Generalitat Valenciana.

Las fichas de inscrípción y de informeción sanitària, junto con
el justificante de abono de la cuota, deberàn presenta rse antes
del 15 de junio. en las oficines de los Servicros Tem'toriales de
esta Direcriórt General que se seftalan:

AJicante: Aven i da Aguilera, 1. Telefono {965)227442.
Castellòn: Avenida del Mar, 23, Telefono* (964) 23 29 11 - 23

2900.
Valencia;Bumanal39.Teléfono5(96)3332795-3332796.
Cada participants serà portador de la cartilla de desplazado de

la Seguríded Social o segura particular correspondiente.

SUBVENCIONES

Los niftos y jóvenes cuyos padres se encuentren actualmente
en paro y con documento acreditatívo de tal situación por parte
de las ofitinas de empleo del INEM, disfrutarín de especial boni-
ficación en las cuotas a pagar, abonando las sïguíentes cantida-
des:

En campamentos ................................. 4.000
En albergues y residencias .......................... 5-500
En el albergue de Villanua ........................... 6.500
En el albergue de L. de Ruídera ...................... 7,500

Para poder acogerse a estos preciós, se presentaré, junto a la
soiícitud per ü nen te fotocopia del documento que avale su si-
tuación laboral.

PROGRAMA DEACTIVIDADES. CAMPANA ABIERTA

Lugar faç ha y tl(-Td de incorp. Lugar facha y hora d t regre«oEdad Fecha Turno Praciíi Contenído Bdividad

Campamento
Jaime I

Alcocebre
Castellòn

8-12
anos
8-12
arïos
8-12
anos

16-30
julio
16-30
julio
16-30
julio

A 1

A-2

A-3

115

115

115

8.000

8.000

8.000

Actividades de liempo
libre

Avenida def Mar, 23
Castelión
Dia 16julioP9horas

Avenida del Mar, 23
Castelión
Dia 30 julio, 13horas

Campamento
Navalón
Énguera

(Valencià)

812
afíos
B-12
arx)s
13-15
ahos

16-30
julio
16-30
j u tro
16-30

N-2

N-3

90

90

90

8.000

8,000

8.000

Actividades de liempo
libre

Avenida Hermanos Marístas (jun-
to pabeltón Fuente San Luisï. Va-
lencia. Dia 16 de julro, 9 horas.

Avenida Hermanos Maristas
to pabellòn Fuente San Luis). Va-
lenc:a. D:a 30 de juho U.30horas

Campamenio
Moraira
Teulada

(Alicante)

8-12
anos

1-15
julio

8.000 Actividades de tiempo
libre.

Avenida Aguilera, V Alicante. Dia Avenida Aguilera, 1, Alicante. Dia
1 iulio, 9 horas. 15 julio, 13 horas.

Albergue
Argentina
Benicasim
í Castelión}

13-16
aftos

16-30
julfo

Bs-1 108 11.000 Especial polideporlivo
{judo, batoncesto y na-
taciónï.

Entre las 9 y las 12 horas del dia
de comfenzQ de la actividad, en
las instataciones del albergue.

A partir de las 17 horas del dia en
que finaliza la ac'ivdad Los nifios
deberén ser recogidos en las insta-
laciones del aloergue

Residència
Santo Cristo

del Mar
Benicarló
(Castelló)

14-17
anos

1-15
julio

Bs-1 30 11.000 Especial policultural (ex-
presiòn artística, plàstica,
creatividad natural, ini-
ciactòn teairo.

Entre las 9 y las 12 horas de! dia
de comienzo de la activídad, en
las instalaciones del albergue.

A partir de Jas 17 horas oel dia en
que finaíïïa la actïvtdad. Los nihos
deberàn ser recogidos en las ins-
ta laciones det albergue.

Albergue
Alonso Quijano

Lagunas de Ruidera
(Albacete)

14-17 1-15
anos agosto

R 1 60 15.000 Especial nautico í inicia-
tiória la vela).

Avenida Hermanos Maristas ïjun
to pabellòn Fuente de San Luis)
Valencià. Dia 1 agosto, S horas.

Avenkla Hermanos Maristas (jun-
to pabellòn Fuente de San Luis).
Valencià. Dia 15 agosto, 15 horas.

Albergue
Villanua
ViNanua
(Huesca}

10-14
afios

1-15
julio

V-1 90 13.000 Actividades de tiempo
libre.

Avenida Hermanos Maristas {jun-
to Pabellón Fuente de San LUIS)
Valencià. Dia 1 dejulro, 8 horas.

Avenida Hermanos Maristas íjun-
to pabellòn Fuente de San Luis),
Valencià. Dia 15 de juiio, 18 horas.



ACCIÓ SINDICAL

SERVEIS TERRITORIALS DE CASTELLÓ-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

NI COORDINACIÓ
NI COH NCIA

La lluita sindical dels treballadors de l'ensen-
yament té una llarga història al darrere per tal
d'aplegar a tots els ensenyaments al voltant
d'unes reivindicacions que incideixen en aspec-
tes tan importants com eïs drets sindicals, la mi-
llora de les condicions de treball i, al cim de tot
això, la consecució d'una educació de quaEítat
per als sectors majoritaris de la població escolar
del País.

B STE-PV havia esperat amb un cert optimis-
me el recanvi de l'Administració; primer, a nivell
estatal, i després, a nivell autonòmic. Havia do-
nat un vot de confiança al programa educatiu del
partit que ara recolza el Govern valencià.

Pel que es refereix a la política sindical, ha-
víem cregut arribada l'hora de la clarificació que
ens dria a tots els sindicats de l'ensenyament
qui té la major força representativa. Després de
quasi un any i mig d'administració socialista cal
que recordem que una vaga massiva ha estat
alçada per reivindicar unes eleccions sindi-
cals, ja!

Bs Serveis Territorials d'Educació de Castelló
havien pres una decisió sorprenentment anima-
dora per als sindicats. Un representant de cada u

dels sindicats d'ensenyants amb afiliació repre-
sentativa a les comarques de Castelló es podria
dedicar aquest curs a tasques sindicals per tal
d'informar i consciencíar els treballadors de l'en-
senyament de tots aquells temes que afecten a
les seues condicions de treball Í, en definitiva, a
tot el món educatiu, perquè es puguen resoldre
per sempre els vells problemes històrics de l'edu-
cació a aquest país.

La ingenuïtat de l'equip dels Serveis Territo-
rials de Castelló -mai justificable en qui té la
responsabilitat d'administrar els interessos
públics— els ha fet prendre una decisió que els
ha estat rebutjada perla Direcció General d'EGB
de ía Conselleria d'Educació. ÉS ei xa la coordina-
ció, la coherència, necessàries per aconseguir
una política educativa seriosa i eficaç?

Una altra qüestió que ens preocupa molt és la
situació dels alumnes afectats. Efs funcionaris
que havien abandonat temporalmente la seua
aula hí hauran de tornar —per no ser acceptada
la seua comissió de servei en tasca sindical — .
Com explicar a alumnes i pares aquest vaig i vinc
en el curt termini d'uns mesos dins d'un curs?

Com afectarà això el projecte educatiu d'eixes
aules i dels centres respectius?

Caldria que els responsables d'aquestes deci-
sions tan contradictòries reflexionaren sobre la
credibilitat que poden oferir al ciutadà amb
aquestes actuacions tan evidenciadores d'una
manca de projecte de govern.

També volem remarcar que en el transcurs del
present any escolar s'han instrumentat nombro-
ses comissions de servei de funcionaris docents
per a treballs en distints departaments de la Con-
selleria de Cultura, Educació i Ciència, Ens sem-
bla una coincidència, com a mínim sospitosa,
quesiguen precisament els sindicats els qui s'ha-
gen vist impedits d'una possibilitat de contribuir-
hi al millorament progressiu i generalitzat del
marc educatiu del nostre país.

Per a resumir, el STE-PV exigeix una clarifica-
ció urgent en tots els departaments de la Conse-
lleria d'Educació. El País Valencià ho necessita i
té el dret a reclamar-ho als qui van ser elegits a
canvi d'unes promeses les quals alçaren molies
esperances.

SECRETARIAT INTERCOMARCAL
DE CASTELLÓ DEL STE-PV (UCSTE)

Noticia^
F n F MANANAW^
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Desde su casa, evitàndose molestias,
usted puede estar al dia de todo lo
que sucede en la ciudad, la comarca,
la nación y el mundo. Nos-
otros le llevamos diariamente
el periódico valenciano joven

e independiente a su hogar y tam-
bién, los domingos, la revista sema-
nal a color. Consigne sus datos en el

cupón adjunto y despreocú-
pese; nosotros cumpliremos
con su necesidad informativa.



ACCIÓ SINDICAL

EDUCACION COMPENSATÒRIA

ESTALLO
CONFLICTO

Hace unos meses, y desde estàs pàginas de All i Oli, anuncràbamos que los equipos de compen-
satòria surgían de la més rotunda improvisación y que los problemas que entonces ya se planteaban
iban a ir creciendo conforme avanzara el curso. Prometimos seguir informando, y ahora el conflictoy
las deficiencias que afectaban a alguna zona ya se han generalizado.

En efecto, los pasados 5 y 6 de mayo, la prensa local recogía un comunicado que era firmado por
íosequiposde Educación Compensatòria de la Vall d'Albaida, Baladre, Burjasot, Fuente San Luisyla
Malvarrosa, En dicho escrito, que cornienza seftalando como fueron creados a raíz de un convenia
suscrito entre la Conselleria y el MEC para actuar en Zonas de Acción Educativa Preferente (ZAEP) y
se les planteaba el trabajo en los niveles deapoyocon ninos de cicío inicial, con dificultades de apren-
dïzaje, y en ocupacional, con gravedesescolarización, entre los 14 y 16anos,

Para ello, se senalaba entonces, se dotaban de unos presupuestos para el funcionamiento de los
equipes y gastos de material e «íncluidos en los presupuestos deï 83», con lo que se preveia la espe-
ranza de disponerde ei I os loantes posrble.

Hoy, tras cuatro meses de trabajo, según se-
nalan dichos equípos, se han encontrado con el
inconveniente de no poder contar con un míní-
rno de recursos materiales bàsicos (locaïes, he-
rramientas, material de reeducación...) para po-
der desempenar con eficiència los proyectos de
trabajo, y todo ello por la «burocràcia» adminis-
trativa autonòmica y central, asícomo por la fal-
ta de pïanificación y de ideas de la Conselleria,
^Alguien se puede imaginar que, paralelamente
al esfuerzo publicitario de lanzamiento de la Uni-
versidad Popular, el Ayuntamiento es íncapaz de
aportar unos locales para el centro ocupacional y
da recursos? <<Cómo se entiende la falta de coor-
dinación de una política educativa municipal y
autonòmica cuando ambas estàs ejercidas por et
mismo partido?

En definitiva, los locales no aparecen, los pa-
gos de las facturas atrasadas no vienen y el he-
cho de que algun profesor aún no haya cobrado
o no esté dado de alta en la Seguridad Social, es
de Juzgado de guardià. Ademés de todos estos
problemas, cada equipo ha tenido que desarro-
llar un millón de ideas e imaginación para supe-
rar otros problemas que tampoco habían sido
previstos por los cuadros (?) del cambio. Como
botón de muesírar y en espera que llegue el pla-
zo que han dado los equipos de compensatòria a
la Conselleria, y que finaliza el dia 31, reproduci-
mos un informe que el Equipo de Educación
Compensatòria de la Malvarrosa ha realizado so-
bre su zona.

INFORME DEL EQUIPO
DE EDUCACION
COMPENSATÒRIA
DE LA MALVARROSA
(Valencià)

Por orden publicada en el «B. O. de la Gene-
ralitat Valenciana», n.° 130, de 10 de noviembre
de 1983, la Conselleria de Cultura, Educació r
Ciència de la Generalitat valenciana creo los ser-
vicios de Educación Compensatòria para actuar
en las Zonas de Acción Educativa Preferente allí
reseftadas,

Entre ellos, la zona 3 «Malvarrosa», adonde
fueron destinades los miembros del presente

equipo, para trabajar en los niveles de apoyo,
ocupacional y alfabetízación, asícomo para po-
ner en funcionamiento un centro de recursos (in-
duido también en la mencionada orden).

En el nivel de apoyo, el proyecto de trabajo
consistia bésicamente en la atención a alumnos
de cicló inicial con problemas de aprendizaje; en
el nivel de ocupacional, el trabajo abarcaba téc-
nicas instrumentales, técnicas de pretafler y far-
mación sociocultural, con muchachos desesco-
larizados de 14 a 16 anos, y en alfabetízación, el
trabajo con los mayoresde 16 anos.

En cuanto al Centro de Recursos, sus finali-
dadeseran:

— Ofrecer soporte de medios didàcticos y
tecnológicos, tanto al personal especializado de
los EAC como a todos los profesionales educati-
vos de la zona,

— Servir de sede a los miembros del EAC
para las actividades que no requiriesen del con-
tacte directa con el alumnado.

- Servir de sede a los CEPES (Centros Per-
manentesde Estudiós Pedagógicos),

— Ubicar a todos los servicios de cardcter
psicopedagógico que se constituyeran en la
zona,

— Aglutinar y cohesionar al profesorado de
la zona a efectos de renovación pedagògica y
perfeccionamiento profesionaL

Tras cuatro meses de trabajo, una sèrie de
problemas, que a continuación detallaremos,
han hecho que el proyecto, que considerabamos
muy alentador en principio, no haya podido ser
viable por completo tal como estaba previsió.

Con respecto al Centro de Recursos, la reali-
dad ha sido que los organismes implicades en su
gestión (Ayuntamiento y Conselleria) han resul-
tado inoperantes, hasta el punto de que al dfa de
hoy no existe la infraestructura de locales nece-
sarios para ello. Solo la buena voluntad de los
compafieros deï Centro Social Malvarrosa nos
ha permitido disponer de un pequefio recinto
donde albergar un mínimo de material y donde
poder reunirse y trabajar el EGB en cuantas ta-
reas de coordinación eran precisas, viéndose
con ello sesgadas las demés tareas que se de
bían haber realizado en el Centro de Recursos,
segün la citada orden, a pesar de considerar que
estàs tareas serfan tanto o mas «compensato-
rías» que las de atención directa a alumnos,

Asimismo, dentro de la ïnoperancia de la

Conselleria, el material previsto en el proyecto
para oficina, herramientas, reeducación, medios
didàcticos, reprografía... (que segün ültimas no-
ticias, es posible que lleguen a la zona antes de
finalizar el curso); se encontrar'ia, caso de cum-
plirseesta expectativa, con que no podria alber-
garse en dichos locales del Centro de Recursos,
porque estos no existen, con el peligro de que,
amparandose en la falta de dichos locales, la co-
munidad educativa de la zona se viera privada
del usufructo de dichos materiales tan necesa-
ríos para compensar la falta de recursos y me-
dios didàcticos que puedan colaborar en una
mejora deia caiidad de la ensenanza en la zona.

Con respecto al apartado de ocupacional, no
se ha podido aplicar directamente la normativa
en muchachos desescolarizadosde 14 a 16anos,
por no encontrar estos locales adecuados para
ello, teniendo que haber centrado la atención a
los aïumnos del cicló superior de los colegios,
usando los mfnimos locates de estos, pudiendo
únicamente incidir en actividades de pretecnolo-
gía, cuando en realidad el proyecto mas efícaz
seria haber podido trabajar con los muchachos
«de la calle» en tareas fuera del recinto escolar,
dado el mal recuerdo que, en la inmensa mayoría
de eílos, ha quedado de su estancia en la escue-
la; hasta el punto de que, tras prevïas consultas
con ellos ía la büsqueda de un censo de posíbles
alumnos) la rnayoria no ha querido volver a inte-
g-arse dentro de un recinto escolar. Lo cual hace
imprescindible, de cara ai curso próximo, la exis-
tència de estos locales para poder realizar las la-
reas en los niveles de técnicas instrumentales
técnicas de pretaller y formación sociocultural,
con estos muchachos desescolarizados, ya que
en estàs condiciones si habría un censo previsto
suficiente para poder trabajar con ellos.

En cuanto al nivel de apoyo, aun sïendo el mds
acorde a la normativa, adernàs de los probíemas
de material y recursos echados en falta por pro-
blemas buroctéticos, consideramos que su labor
se ha visto mermada en otros campos, como el
trabajo con padres y profesores, que considera-
mos tan «compensatorios» o mas que et de
«nueva modalïdad de educación especial» (però
sin apoyo amplio en diagnostico), al que en oca-
siones parecía reducirse el trabajo de apoyo, por
no contar con las posibilidades que el Centro de
Recursos podria haber aportado.

En el apartado de alfabetïzación, también se
han echado en falta los locales, hasta el punto
de que se ha tenido que deambular por tres loca-
les diferentes (unas aulas en bajos comerciales,
la Asocíación de Vecinos y el Centro Social) y
siempre de prestado, con los problemas, que in-
duso a nivel de problemàtica racial, se han plan-
teadoenel barrio.

Vistos todos estos problemas con que nos
hemos encontrado y a pesar de los rumores de
posi ble desaparición de los Servicios de Educa-
ción Compensatòria de la zona, nos seguimos
reafirmando en apoyar la necesidad de estos ser-
vicïosen la Malvarrosa, vïendoque, en el fondo,
son fundamentalmente problemas de infraes-
íructura y burocràcia los que han aportado los
mayores frenos al proyecto.
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APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA LODE

LES REBAIXES
L PARLAM

Als números 4, 5 i 7 d'aquesta revista fèiem diferents anàlisis de la LODE. En totes elles mostràvem la nostra
desconfiança respecte que aquesta llei puguera suposar un pas important en el camí cap a una veritable escola

púbüca; lamentàvem que el partit en el poder perguera una oportunitat històrica de donar un marc legislatiu
progfessista per a l'ensenyament, i afirmàvem que un desenvolupament vacilant de la LODE podia fer a aquesta llei
més regressiva que l'Estatut de Centres Escolars. Ara, després de la seua aprovació definitiva en el Parlament, cal
dir que les anàlisis que fèiem continuen essent vigents i que ei tràmit parlamentari sols ha servit per a empijorar un

projecte ja de per si rebutjable. Ei PSQE, una vegada més, ha estat més sensible a les histèries de la dreta més
reaccionària que al sentir dels sectors progressistes de l'ensenyament. Així, podem veure com:

— Desapareix la obligatorietat de la formació professional I.
— Es limita el dret de reunió als centres.

— El director, a més a més de coordinar, «dirige»,
— El director ja no «ordena los pagos», sinó que els «autoriza»,

— L'aprovació del pressupost als centres concertats, ara es fa «a propuesta del titular».
— La funció del Consell Escolar als centres concertats de «determinar la línea pedagògica global def centro» es

transforma en «participar en la aplicación de la línea...».
— L'aprovació del reglament de règim intern als centres concertats, ara es fa «a propuesta del titular».

— La recessió del contracte és moft més difícil que abans.
Pel contrari, també és cert que algun aspecte puntual ha millorat: La convocatòria extraordinària del consell de

escolar exigeix que ho demane un terç dels seus membres, quan en el projecte era la majoria absoluta. Concreta
que ies activitats complementàries als centres concertats es faran fora d'horari escolar. I, per supost, hi ha molta

literatura plena de bones intencions.
Els canvis que suposa el text definitiu respecte a 'avantprojecte anterior són:

TÍTOL PRELIMINAR

Article 1
Desapareix l'obligatorietat de la Formació Pro-

fessional de Primer Grau, la qual era arreplegada
en l'avantprojecte.

Article 2

Apareix una nova finalitat de l'educació: «el
La formación en el respeto de la plurakidad lin-
güística v cultural de Espana».

ArticleS
Apartat 2: Apareix una nova finalitat de les

Associacions de Pares d'Alumnes: «cl Promover
la participación de los padres de los alumnos en
la gestión del centro.»

Articles

Apareixen tres nous drets dels alumnes:
«f) Derecho a recibir orientación escolar pro-

fesional»,
«g) Derecho a recibir las ayudas precisas pa-

ra compensar posibles carencias de tipo familiar,
econòmica y sociocuttural».

«h) Derecho a proteccíón social en los casos
de infortunio familiar o accidenten.

Article?

Apareixen dues noves finalitats de les associa-
cions d'alumnes:

«d} Promover la participación de los alum-
nos en los órganos colegíados del centro».

cce) Promover las federaciones y confedera-
ciones de acuerdo con el procedimiento estable-
ddo en la legislación vigentew-

ArtlcItS

Limita el dret de reunió de professors, perso-
nal administratiu r de serveis, pares d'alumnes i
alumnes «al normal desarrollo de las actïvidades
docentes», la qual cosa no era contemplada en
l'avantprojecte.

TÍTOL PRIMER

CAPÍTOL PRIMER

Article 14

D'entre els requisits mínims que deu tenir un
centre per a impartir l'ensenyament, dessapareix
òe l'avantprojecte «instrumentacíón pedagògica
y servicios complementaries adecuados a las ne-
cesidades del centro».

CAPÍTOL SEGON

Article 18
B terme «neutraítdad ideològica» de l'avant-

projecte es transforma en «garantia de neutrali-
dad ideològica»- Aquesta caracterstica es refe-
reix únicament als centres públics.

Article 20

En la concreció de tes discriminacions, referi-
des a l'admissió d'alumnes, que resten prohibi-
des, «las razones tdeológicas, religiosas o mora-
les, o requisito alguno que contravenga lo dis-
puesto en los artículos 14 y 16-2 de la Constitu-
ción» de l'avantprojecte, el del texte definitiu es
transforma en «razones ideológicas, religiosas,
morales, socíales, de raza o nacimiento».

CAPÍTOLTERCER

Article 22

A l'obligació que el «cardcter propio» estinga
que sotmetre a «autorizaciòn reglada» de
l'avantprojecte, el texte definitiu afegeix que,
aquesta «se concederé siempre que aquél respe-
te lo dispuesto en el apartado anterior» (es refe-
reix al respecte a la Constitució ï als drets garan-
tits al títol preliminar de la LODE).

TÍTOL SEGON

Article 27-3

És el mateix que en l'avantprojecte era l'arti-
cle 28,

Article 28

És un article nou, jaqué l'article 28 de l'avant-
projecte és en el texte definitiu l'article 27-3.
L'artide 28 diu: «A los fines previstos en el arti-
culo anterior (es parla de la programació general
de l'ensenyament), y con caràcter previo a lade-
liberacidn del Consejo Escolar de Estado, se reu-
nirà la Conferencia de Consejeros titulados de
Educacíón de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas y el ministre de Edu-
caciòn y Ciència, convocada y presidida por es-
te. Asimismo, la Conferencia se reunirà cuantas
veces sea preciso para asegurar la coordinación
de la política educativa y el intercambio de infor-
rnacídn»,

Article 31-1
Dintre del Consell Escolar d'Estat, al parlar

dels sectors representats, hi ha els següents can-
vis:
Apartat a) Que parla dels professors: La de-
signació d'aquestos, que a l'avantprojecte era
efectuada per «sus centrales y asociaciones sin-
dicales», al texte definitiu ho és per «sus centra-
les y asociaciones sindicales mas representati-
vas, de modo que sea proporcional su participa-
ción».
Apartat b) Que parla dels pares: La designa-
ció d'aquestos a l'avantprojecte era efectuada
per «las confederaciones de asociaciones de pa-
dres de alumnos en proporción a su representati-
vidad». Al texte definitiu ho és per «las confede-
raciones de asociaciones de padres de alumnos
mas representat Í vas».
Apartat c) Que parla dels alumnes: Canvia en
els mateixos termes que l'apartat b).
Apartat e) Que parla dels titulars de centres
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privats: Canvia en els mateixos termes que
l'apartat b) i c).
Anterior apartat h) Desapareix, per la qual
cosa deixen de tenir representació en el Consell
Escolar d'Estat les Comunitats Autònomes al
texte definitiu.

Article 31 -2 •
Al avantprojecte, es concretava que la repre-

sentació en el Consell Escolar d'Estat de profes-
sors, pares, alumnes i personal d'administració i
serveis no podria ser inferior «a un tercio del to-
tal deloGComponentesdeesteConsejo, ni supe-
rior a la miïad». Al texte definitiu, desapareix «ni
superior alamitad».

Article 34

Al texte definitiu, se li dona a les Comunitats
autònomes autonomia per a determinar les fun-
cions i composició dels Consells Escolars a nivell
de regió o nacionalitat. A l'avantprojecte, s'exi-
gia una composició i funcions semblants a les
del Consell Escolar d'Estat,

Articla38

(En l'avantprojecte correspon al 39.)

Apartat c) On en l'avantprojecte, entre les
funcions del director, estava «Coordinar todas
las actividades del centro de acuerdo con lasdis-
posiciones vigentes, sin perjuicio de las compe-
tencias del Consejo Escolar de centro», al texte
definitiu as «Dirigir i coordinar...».
Apartat f) On en l'avantprojecte posava «Or-
denar los pagos», en el texte definitiu és «Autori-
zar los gastos de acuerdo con el presupuesto del
centro y ordenar pagos».

Article 42
(En l'avantprojecte correspon al 43.) Al texte

definitiu es contemplen les reunions extraordinà-
ries del Consell Escolar de centre al ser sol·licita-
des «al menos, por un tercio de sus miembros»,
En l'avantprojecte s'exigia una majoria absoluta.

Article 44
(Abans 45.) Al texte definitiu es contempla la

representació dels ajuntaments en la comissió
econòmica dels centres.

Article 46

No existia a l'avantprojecte per als centres pú-
blics i concreta que els directors i demés òrgans
unipersonals són elegits per tres anys i el col·le-
giat de caràcter electiu, dos anys.

TlTOL QUART *~

Articla48
Afegeix a l'avantprojecte (que correspon a

'article 49) que «tendrdn preferència (per a ésser
;entres concertats) aquellos centros que, en ré-
jmen de cooperativa, cumplan con las finalida-

anterrormente seflaladas».

Article 49

(Corresponent al 50 del avantprojecte.) Afe-
geix en el texte definitiu que els salaris del perso-
nal docent dsls centres concertats «tenderàn a
hacer posíble gradualmente que La remuneración
de aquél sea anàloga a la del profesorado estatal
de los respectivos niveles».

Article 51

i

-^'7-

h

—
. , - - -

Article 54

(Abans 55.) En el texte definitiu es concreta
que les funcions del claustre, als centres concer-
tats, «serén anéiogas» a les dels centres públics.
També es concreten les facultats dels directors
als centres concertats, les quats es ressumeixen
als apartats c), d), e}, g), i}, j), corresponents als
directors dels centres públics.

•

pongan su subrogación en las facultades respec-
tivasdel titular o del consejo escolar del centro.»

Article 57

(En l'avantprojecte, el 58.) Les competències
del Consell Escolar als centres concertats can-
vien de la següent manera:

Apartat e) L'aprovació del pressupost del
centre es fa en el taxte definitiu «a propuesta del
titular».

-
Apartat h) El «determinar la linea pedagògica
global del centro, aprobar ta programación de
actividades docentes y fijar dïrectrices a las acti-
udades extraescolares» de l'avantprojecte, es
transforma al texte definitiu en «participar en la
aplicación de la l'mea pedagògica global del cen-
tro y fíjar las directrices para las actividades ex-
traescolares.»

Article 62

(63 de ('avantprojecte.) Les causes de incom-
pliment greus de l'avantprojecte r que comporta-
ven la recessió del contracte, en el texte defini-
tiu, són simplement «causas de
incumplimiento». Per a la recessió deí contracte
diu el següent: «Las causas enumeradas en el
apartada anterior se consideraren graves cuando
del expediente administrativo instruido al efecto
y, en su caso, de sentencia de la jurisdicción
competente, resulte que ei incumplimiento se
produjo por animo de lucro, con intencionalidad
evidente, con perturbación manifiesta en la pres-
tación del servicio de la ensefianza o de forma
reiterada o reincidente. El incumplimiento grave
dard lugar a recesión del contrato. El incumpü-
miento no grave daré lugar a apercibimiento por
parte de la administración educativa competen-
te. Si el titular no subsanase este incumplimien-
to, la administración le apercibiré de nuevo, se-
ftaldndole que, de persistir dicha actitud, no se
procederé a la renovación del concierto.»

Apartat 1) L'aprovació del reglament de règim
intern es fa en el texts definitiu «a propuesta del

(Abans 52.) Al texte definitiu concreta que els
serveis complementaris als centres concertats
tindran caràcter voluntari i, a més a més, que es
deuran desenvolupar fora de l'horari escolar.

titular».

Article 61
En el texte definitiu, concreta que, si no hi ha

acord en la comissió de conciliació, l'Administra-
ció «decidirà la instrucción del oportuno expe-
diente en orden a la determinación de las res-
ponsabuidades en que hubieran podido incurrir
las partes en litigio, adoptando, en su caso, las
madidas provisionales que aconseje el normal
desarrollo de la vida del centro». Tanmateix, es-
pecifica que: «La administración educativa no
podré adoptar en ningün caso medidas que su-
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Article 63
(Abans 64.) En cas de recessió del contracte,

l'Administració escolaritzarà els alumnes en al-
tres centres «sin que sufran interrupción en sus
estudiós». En l'avantprojecte, l'esmentada esco-
larització sols era efectiva a principi del curs se-
güent.

DISPOSICIONS ADICIONALS

La més interessant és que els centres de nova
creació que no vulguen entrar en el règim de
concertació, no podran entrar fins que passen
cinc anys.
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

MOVIMIENTOS DE RENOVACION PEDAGÒGICA
DEL ESTADO ESPAftOL

VIENCUENTRO
Veinticuatro nuevos M. R. P. solicitaron su entrada durante el VI Encuentro, celebradoen Santia-

go íos pasados 28, 29 y 30 de abrií y ai que asistieron dos representaries del M, R. P. Escola d'Estiu
del País Valencià.

De hecho, en la admísión de nuevos miembros M. R. P consistiu un primer punto del orden de!
día y que se prolongo toda la mariana de/29 de abril. El lanzamïento de los M, R. Pa raízdel pasado
Congresode Barcelona, así coma el hecho de las subvenciones para la realización deactividadesque
el M, E, C ha venído publrcando, ha motivada la proliferación de multitud de grupos que se autodefi-
nen como M. R, P. y que solicitan ser reconocidos como tales. Ello motivo un debaté sobre los prin-
cipios y caracteristicas de un M. R, P., y en consecuencia de ello, y en especial en lo que se diferen-
cia un grupo que trabaja por la renovación didàctica de un àrea, o sector, y el caràcter de un movr-
miento que junto a Ja íucha por la defensa de la escuela publica, la uníón de su adscripción territorial,
con el trabajo ligado a los centros y su caràcter interdïsciplinar, se llego a la conclusión de que algú-
nos grupos que soíícitaban su ingreso, tales como la Asociación Asturiana de Profesores de Lenguas
Extranjeras, o el Colectivo de Escuelas Infantiles de Castilla-La Mancha, no se diferenciaban en gran
parte de los grupos o seminarios que ya estan funcionando en el seno de muchos M. R. P., por lo
queseles proponíasu adscripciónaun M. R. P. comarcal o regional.

UN SALTO ORGAÏMIZATIVO

Tambíén desde el pasado encuentro de Sala-
manca, y pese al trabajo realizadoen Barcelona
durante el congreso, quedaba pendiente un te-
ma que había resultado poiémico; las relaciones
de los M. R. P,, entre sí su organización y las re-
laciones conl3 Administració n,

Dos eran los modelos organtzativos que se
proponían para relacionar a los MRP del Estado
entre encuentro y encuentro. Por una parte, el
de quíenes eran partidàries de una organización
mas compacta, de caràcter asociativo, que pro-
ponían una Federación de M. R. P. y, por otra,
la de quienes, en defensa de la heterogeneidad
de los M. R. P,, de las diferentes dinémrcas de
estos en cada autonomia y de precisamente el
caràcter del Estado de las autonomies, propo-
nían que cada autonomia fuera soberana para el
modelo a seguir en la misma, y el mantenimiento
de una fórmula de coordinación permanente a
partir del organisme aglutinador de cada autono-
mia.

Tan solo aparecieron ponencías en torno a es-
tos dos modeles, y pronto se vío que eran pocos
los seguidores del modelo de federación que de-
fendían Extremadura y Asturias.

Tras una reunión prèvia para unificar criterios
entre fos M. R. P de Catalunya, País Valencià-
Euskadi y Rioja, defensores del otro modelo, se
pasó la propuesta al encuentro, que quedo final-
menteasí:

1. RELACIONES ENTRE LOS M. R. P,

1.1. Los encuentros

Tienen como objetivo el definir aquello que
une a los M. R. P.: el anàlisis de Ja política edu-
cativa general, las actuaciones posibles y la to-
ma de posiciones ante la misma y la elaboracrón
del calendario de temas de trabajo para el próxi-
mo ano, así como valorar la actuación de los ór-
ganos coordinadores desde el anterior encuen-
tro.

1.2. Coordinación entre encuentros

Se constituye una mesa de coordinacïón, for-
mada por un representante de los M, R. P de ca-
da autonomia.

Sus funciones son las que fe encomienda el

encuentro anterior, y ante lassituacionesno pre-
vistas puede proponer la creaciún de mesas es-
pecíficas, así como encuentros extraordinari os.

Una secretaria tècnica, que se procuraré no
coincida con la comisión organizadora del si-
guiente encuentro, servirà de enlace entre los
M. R. P entre sí y entre estos y al M. E. C u
Otros organismes.

Para el próximo encuentro fue ratificada la or-
ganización a cargo de Extremadura, encargàn-
dose de la secretaria tècnica el Concejo Educati
vode Castilla-León.

2. LAS RELACIONES
M. R. P-ADMINISTRACION

2.1. Princípios generales

a) Lo que corresponde a una comunídad
autònoma lo trata la pròpia autonomia.

b) No habrd entidad superior que vincule a la
comunidad autònoma. Las relaciones con la Ad-
ministración central se vehicularàn a partir del
principio de soberanía de cada comunidad autò-
noma.

c) Las relaciones se estableceràn;
1. En pleno.
2. Conaquellas C. A. afectadas porel tema
3. Las relaciones con los M, R. P deberà ha-

cerlola Administración dentrodeeste marco.
4. Sobre los temas tratados en encueníros y

encomendados a la mesa de coordinacíón, se
hard exclusiva y coordrnadamente en este
marco,

2.2. Objetivos

a) Reconocïmientode los MRP como tales.
b) Apoyo tócnico, económico y de infraes-

tructura.
c) Informe y consulta sobre proyectos edu-

catívos v pi anés de renovación pedagògica.
d) Participación en los órganos o consejos

que existan.
2.3. Fórmulas

a) La mesa de coordinación seréí el órgano
encargado, hasta el próximo encuentro, de ca-
nalizar las relaciones con Ja Administración cen-
tral.

1) Para las C. A. sin transferencías (temas
específicos).

2j La secretaria tècnica serà el enface (bu-
zónï entre los miembros y la mesa.

3) Estudiaré fos cauces que han de estabïe-
cerse con el M. E, C,

b) En el próximo encuentro, la mesa presen-
tarà las propuestas y el balance de actuación.

HOYTE OUIERO MENOS QUE AVER.. .

YF desgraciada m en te, puede que més que
mariana, puede que sea el refràn que resuma la
situación actual de las relaciones con el M. E. C
y las perspectivas a raíz de lo pasado desde el
Congreso de Barcelona.

Un teíegrama inauguraba este ultimo punto
del encuenlro de Santiago, Esta vez no vino Ma-
ravall, ni la subdirectora general, ni la encargada
para las relaciones con los M. R. P.

El saluda telegrèficode Pilar Pérez Màsf subdi-
rectora general de perfeccíonamiento del profe-
sorado, impedia que pudióramos realizar una va-
loración del congreso hecha por el M. E. C: «En
estudio concíusrones- En breve respuesta minis-
terial salúdole.» «Esperamos pres up u esto gasto s
publicación conclusiones congreso.»

B M. E. C se había comprometído a contestar
antes de este encuentro, y a ia edición de las
concíusiones del congreso. Ahora incluso piden
un presupuesto para ver sí pueden ayudar d los
M. R, P. a la edición de las conclusiones, pues
el M. E. C va no las edita, (En realidad, nr la LO-
DE ni las perspectivas de reforma de la EGB
— plantïllas, especiaíidades— y otros temas no
obtuvieron del congreso de Barcelona el espai-
darazo que quizds ingenüamente, el M. E. C es-
peraba).

Esperamos que el MEC no olvide aquellas pa-
íabras de Maravall en Salamanca al referírse a los
M. R. P.r que por su independència y crítica
eran la garantia y el punto de mira de un gobier-
no que quisïera desarrolfar una política educativa
progresista.
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

SOBRE L'AVANTPROJECTE DE REFORMA
DE LA SEGONA ETAPA D'EGB

CAL AJORNAR-LO
Davant la «Convocatòria per a seleccionar els

professors que han de col·laborar en J'avantpro
jecte de reforma de la segona etapa d'EGBu, els
grups sotasignants, encara que valoren í'aspecte
positiu de ta participació dels mestres en l'elabo-
ració final dels programes per a segona etapa
rfEGB, volen fer manifest que:

1. Hi ha constituït un CEPEPen l'Escola Uni-
versitària de Formació del Professorat d'EGBP

funcionant des de principi de curs, els progra-
mes del qual, així com la seva organització i ob-
jectius, van ser presentats a dita Conselleria, i
que considerem podria haver facilitat la tasca
que amb presses es vol encetar.

2. No s'ha aprofitat la comissió i el treball
que amb aquest mateix objectiu es va constituir
l'any passat per la mateixa Conselleria. '

3. Els mesos de maig í juny són fonamental s
en l'escola, í ei treball dels mestres preocupats
per la renovació pedagògica augmenta, així com
informes deís alumnes, al mateix que entrevistes
amb els pares, valoració del curs, etc., tot allò
implica un bon grapat d'hores extra i després de
l'horari oficial i que, per tant, ens impedeix el po-
der participar en l'elaboració dels programes.

4. Donat el caràcter que té aquest treball, no
considerem possible el fer-ho en un període de
temps tan curt amb un mínim de serietat i cohe-
rència amb la tasca de renovació pedagògica.

5. Bs mesos de maig i juny són els fonamen-
tals per a l'organització de l'Escola d'Estiu del
País Valencià, i per tant no permeteix que el Mo-
viment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu
del País Valencià estiga present en l'elaboració
de dit treball.

6. ET plantejament de la convocatòria no és
del tot correcte en la mida que es dóna prioritat a

unes àrees, caiguem en la seoa^c t "'=.= '-=
àó d'altres que han esia: se^D'e ce ;e~&=c5
com a importants, que :o;s e'S --esrçs !-=:-:_
pals per la renovació pedagoga -e- ~:e-: =
potenciar i desenvolupar a

Per tot açò, i perquè una vegaca -~es = C;~
selleria elabora des d'un despat* se^se Z2~-'3
amb l'opinió dels M. P. P. \o\e^ "~a~ 'es:=- e
desacord amb aquesta convoca:òra a ~a:e
temps que proposem quesiga reiegaaa a or ~e
trimestre de! curs vinent, en què si Que se^ pos
sible una participació real de tais eis M R. °
amb la garantia d'una major efectjviïa: - Dro'u"
dització.

Valenc ià 4 de maig de 1384
- M R P Escola d Est iu del Pa ís
Valencià
- CEPEP E U Formac ió Profes-
sorat de Va lènc ia
- Grup de C iènc ies S o c i a i s
MCEP
- Grup Llenguatge M CEP.
— Grup Escofa Arrelada al Medi.
— Grup de Matemàtiques.
— Taller de Ciències,
— Grup Escoles infantils.
— Grup Pretecnologia,
- Moviment Cooperatiu d'Escola
Popular

/4CCIÓ CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIK
és ino resposta ccnsoent r se-ena
a mofts problemes que ete vdenaans
fenem pcntejats

demaneu informació al

secretariat de
l'ensenyament de
l'idioma

moratín, 15-8.*
telèfon 351 1727
valència

major, 87-1/
telèfon 23 69 04 237866
castelló

girona, 12
telèfon 20 56 67
atacant

MEDIOS AUDIOVISUALES
MATERIAL DIDACTICO Y

DE LABORATORIO

Distríbuidor exclusiva para
Castellón, Valencià y Alicante

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ

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

VALENCIA-17

IATJA MB
ALTRE

ALCASS
VALÈNCIA
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AL VOLTANT DE

PER LA PAU I EL DESARMAMENT
1

REFERÈNDUM JA!
El moviment pacifista està portant a terme en aquest moment una campanya contra ta

presència de les bases americanes al territori de l'Estat espanyol i contra la permanència en
l'QTAN, exigint com a primer pas la convocatòria del referèndum promès pel Govern.

Des d'ací volem fer un cridament a tots els companys per tal de participar en els actes
que s'han programat arreu tot el País Valencià i tot l'Estat, al mateix tempsque des dels
nostres centres de treball potenciem totes les activitats que puguen anar creant una cons-
ciència en contra del perill que per a tota la humanitat suposa la carrera armamentística i el
procés de nuclearització.

Reproduïm a continuació una manifest fet públic per la Coordinadora Pacifista de Valen
eia, amb el qual ens identifiquem totalment.

El govern del PSOE ha pres ja una clara opció
per la nostra permanència en l'QTAN. Per si hi
havia algun dubte, l'altre dia ho va confirmar el
president Felipe Gonzalez en la seua visita a Di-
namarca. Sobre el referèndum també va dir que
consistirà en preguntar-nos allò que interesse al
Govern. O siga que ens volen preparar un refe-
rèndum «a la vieja usanza».

Però mentre tant no es queden parats. La pro-
paganda pro-OTAN a la televisió i altres mitjans
de comunicació no ha fet més que començar.
De les reunions de l'Aliança no es perden una. I
el que és pitjor cada dia ens vinculen més a
l'aparell de guerra occidental. Primer va ser la ra-

tificació dels acords ambs Estats Units, amb la
cual cosa volen mantenir les bases ianquis al
nostre sóí (objectiu de primer ordre en cas de
guerra nuclear). Després està sent la compra
dels F-18 A r dels míssils, i de tot un entramat
d'armament en funció de l'estratègia USA.

Els pressuposts militars els han inflat fins a un
nivell desconegut per estes terres, deixant de
costat importants programes d'ajuda social, en
especiai els relatius a l'atur.

La indústria de guerra, sobretot l'estatal, està
cresquenl a passos de gegant, mentre les inver-
sions en la indústria civil, per exemple AHM,

continuen reduint-se, i contemplem com un go-
vern socialista està fent de la venda d'arma-
ments al Tercer Món un negoci de primera,

I a tot això li anomenen seguretat, li diuen de-
fensa,

Si de veritat volem la pau, hem de lluitar per
ella, I axiò avui a l'Estat espanyol suposa eixir-
nos del'OTAN, trencar amb el pacte amb els Es-
tats Units i treballar per la neutralitat. Al moment
present la dinàmica en què es troben els dos
blocs (OTAN i Pacte de Varsòvia), i en la que vo-
len col·locar a tots, és el principal enemic de la
seguretat mundial.

Si de veritat estem per la pau Í el desarma-
ment, és precís treballar per construir un fort
moviment pacifista que, amb independència del
que facen els partits i sindicats, vaja agrupant
milers Í milers de persones en aquesta lluita i
duent una tasca de conscienciació al conjunt de
la població. Sols amb un fort moviment podrem
fer canviar l'actual dinàmica deí Govern i cons-
truir un futur en pau i llibertat. Aquesta és la fun-
ció que vol assumir la Coordinadora Pacifista.

I la primera exigència no pot ser una altra que
la realització immediata d'un referèndum que,
amb una pregunta ben cïara, ens permeta eixir
de rOTAN i desfer-nos de les bases ianquis.

MENYS ARMAMENT,
MES NSENYAM
El STE-PV és un sindicat que lluita des de la seua fundació per l'autodeterminació

del País Valencià i la de la resta de pobles de l'Estat espanyol, i per tant no pot quedar-
se expectant mentre les classes dominants d'aquest Estat pretenen que entrem en una
aliança militat creada per a defensar determinat model de societat que en aquests mo-
ments està duent a l'atur a milers de treballadors, no sols a casa nostra, sinó en tota
Europa; no podem estar d'acord en l'entrada en l'QTAN, que ens durà més dependèn-
cia dels EE UU de la que ja tenim, que suposarà un increment considerable del pressu-
post de defensa, mentre continuen sense haver diners suficients per a fer front a les tí-
mides reformes del PSOE en matèria educativa. Nosaltres, que volem educar els xi-
quets en el respecte dels altres i en la convivència, no podem estar d'acord en
convertir-nos en potencials agressors d'altres pobles segons els interessos de EE UU i
els seus aliats més poderosos.

També perquè creiem en el dret dècada poble a construir el seu futur, estem contra
la intervenció de EE UU contra el poble de Nicaragua per tal de salvaguardar els seus
interessos econòmics i militars. Ens sumem a la denúncia d'altres organitzacions políti-
ques i sindicals front aquesta intervenció que no és futura ni un perill probable, sinó
que està ocurrint ja; minat de ports, sabotatges en punts vitals de l'economia, suport
als antics somocistes que intenten entrar des d'Hondures, maniobres militars intimida
tòries, bloqueig de la informació a través de les agències multinacionals,..

Per tot açò el STE-PV participa en el comitè antiintervenció en Nicaragua que re-
centment s'ha format a la nostra ciutat, coordinat, amb d'altres de l'Estat i convoca els
seus afiliats a Tacte de solidaritat que tindrà lloc a Vivers el dia 2 de juny, així com recol-
za els actes convocats per la Taula per la Pau en contra de l'entrada en l'OTAN i la cur-
sa d'armaments.
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EXPERIÈNCIES

CIUTAT I MATEMÀTICA

L'ESTACIÓ LA
Una estació és prou rica en dades informatives com per fer-hi una sortida. La taula d'ho-

raris que hi ha a qualsevol estació és un bloc de xifres i de nombres que cal desglossar i mi-
rar detalladament per comprendre-la. Les guies d'horaris que vénen a les estacions encara
són més complexes i, per tant, més interessants d'«investigar». Els bitllets i les condicions
especials que Renfe fa poden completar aquesta sèrie de dades que ens serviran per «fer
matemàtiques».

Encara que en aquest tema hàgim donat prioritat a tot el referent a horaris, quilòmetres
i preus dels viatges (perquè és l'aspecte més conegut i més a l'abast que tenim), aquesta
no és l'única manera de treballar el tema; també el podríem tractar des de perspectives di-
ferents, per exemple:

— Comparar els costos de la construcció d'una línia de ferrocarril segons siga d'una
via o doble via.

— Analitzar els avantatges de les locomotores modernes respecte a les antigues mà-
quines de vapor (velocitats, preus diferents dels combustibles...},

— Conèixer les diferents línies de ferrocarril que hi ha per les nostres comarques. EI
seu origen, zones que cobreix cada línia...

— Intentar planificar una xarxa ferroviària ideal que permetés solucionar el problema
del transport en un àmbit territorial determinat.

2) Totes les dades que ens dóna la taula de
l'estación són a la guia? Si hi són, subratlla-les.

3) B tren que surt a les 6 hores de València,
a quina hora arriba a Atocha? Quin temps tarda
en fer aquest recorregut?

41 El tren que surt a les 23 hores, tarda el
mateix temps en arribar a Atocha que el tren del
problema anterior?

5) Quant tarden els trens en travessar Va-
lència, és a dir, en anar des de l'estació de Ca-
banyal finsa l'estaciódel Nord?

6) Si suposem que entre l'estació de Ca-
banyal i l'estació del Nord hi ha 20 Km. de via,
calcuïa quina és ïa velocitat mitja del tren.

7) Calcula quants metres recorrerà (de ma-
nera mitjaïcada tren cada segon,

3. Bitllets j descomptes
A partir de les preguntes que puguis fer als

empleats de l'estació i també del que t'explica la
guia, contesta les següents preguntes:

h

ACTIVITATS

1. La taula dels horaris
Interpretant les dades d'aquesta taula, es po-

den contestar les següents preguntes:
11 Surten trens en sentit cap a Castelló i en

sentit cap a València.
Dels trens que van en sentit cap a València,

tots es queden a Castelló?
Dels trens que van en sentit cap a València,

tots arriben a València?
Cap on surten més trens, cap a Castelló o

cap a València?
Calcula la freqüència absoluta i relativa dels

trens que surten en cada un dels casos.
2) El primer tren que surt cap a València, a

quina hora surt?
ll'ültim?
Quantes hores de servei estan cobertes?
Amb quin període de temps van sortint

aquests trens?
3} Contesta les anterios preguntes, ara pels

trens que van a Castelló. Hi ha diferències molt
notables? Sí hi són, digues el motiu.

4) Surt un tren cap a Sagunt a les 7,22.
Això vol dir que són les 7 hores, 22 minuts o bé
que són les 7'22 hores?

És el mateix una cosa que l'altra? Explica què
vol dir cada una de les coses.

5) Passa a forma decimal les següents ex-
pressions:

7 hores, 37 minuts.
8 hores, 21 minuts.
11 hores, 30minuts.
6) Sí arribem a l'estació a les 8'60 hores,

quant de temps hauren d'esperar per agafar un
tren que surta cap València a les 9?

2. La guia Renfe.
Cada grup de treball ha d'adquirir la guia

d'horaris dels trens.
Aquesta guia et servirà per contestar les pre-

guntes següents:
1) Que ens dóna més informació, la taula

dels horaris de l'estació o bé aquesta guia?

1) Quin és ei preu per quilòmetre dels bit-
llets?

2) En cas dels bitllets d'anada y tornada,
quin descompte fan? Quin serà el preu per quilò-
metre d'un bitllet d'anada i tornada?

3) Assabenta't i comenta els diferents tipus
de descompte que fa fa Renfe.

4) Volem fer un viatge senzill i som un grup
de 80 persones, quin serà e) preu per quilòmetre Í
per persona si utilitzem un billet col .lectiu?

5) Si demanem un bitllet col·lectiu per
aquest grup de 80 persones per fer un viatge
d'anada i tornada, ens diuen que resulta igual
que els bitllets individuals d'anada i tornada. És
cert això?

Que hem de fer per tal que la compra de bitl-
lets ensresulte més rendible?

6)Medeix la llargada i amplada d'un bitllet
normal. Quina és la proporció que hi ha entre
aquestes mesures? ÉS un nombre racional?

7) Utilitzant un mapa, troba els punts apro-
ximats pels quals podríem anar sortint de la nos-
tra estació, si som 5 persones i entre tots tenim
t.250 pessetes per anar i tornar.

(De «Materials Pedagògics per la Recerca»)
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L'obra cabdal de la rondallística valenciana.
Nova edició revisada per l'autor, amb un glossari

que acompanya cada volum.
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•«" /j GASAN I EL LLEOPARD
Josep Va

Una gran narració d'aventures plena d'acció i
tendresa.
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LA RUTA DE
L HEURA

l··Al·'LtíS lh« lAí^

EN L'OLIVERA DELS CIMALS ALTS
Maria Conca

Una obra que du l'infant a mirar el món de la
mà de la màgia i l'encant de la paraula.
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EXERCICI PER A UNA VEU
arc Grane

xss

Papers Erosius, 6

El llibre més colpidor i suggestiu d'una de les veus
més importants de la poesia valenciana actual.

LA RUTA DE L'HEURA PAPERSÍNÍCÍALSi

anel Pérez i Saldanya
Amb La ruta de l'heura, Manel Pérez i Saldanya es

confirma com una de les veus més importants dins el
panorama poètic de la nova promoció d'autors
valencians.
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GREGAL LLIBRES
consorci vatencians.so

LLIBRES DE TEXT PER A
L'ENSENYAMENT DEL VALENCIÀ

PRE-ESCOLAR
Gavina 1
i Gavina 2 (dos vols.)

CICLE MITJA
Sambori 3r nivell,
Raïm de pastor 4t. nive
i Espígol 5é. nivell

SEGONA ETAPA

NOVETATS

Terra 6é. nivell i Llavor 7é. nivell

CICLE INICIAL
Vola Topi! 1r. nivell
i Milotxa 2n. nivell

BUP i FP
L'ullal

BUP i FP
L'ullal 2

LLIBRES DE LECTURA
CICLE INICIAL

Sucret 1r. nivell

i Parotet 2n. nivell

SEGONA ETAPA

6é. nivell i 7é. nivell

BUP i FP

Lectures de L'ulla

i Antologia d'escriptors valencians-1

FRANEL LÒGRAF, per a EGB

Topi

Literat Azorín, 15. VALÈNCIA-6. Telèfons 334 46 63 - 333 05 02
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