
Una cita tradicional

L'Escola d'Estiu

Privada

Un conveni
insuficient

ü
O
o.
/LLI

LADMINISTRACIÓ socialista està de-
mostrant una incapacitat per a rela-
cionar-se amb els sindicats que no té

res que envejar a la UCD. Els plantejaments
són ben clar. Punt primer: els sindicats son
unes màquines de crear conflictes de les
quals cal desconfiar i tenir en compte en la
mesura en què creen o puguen crear
conflictes. Punt segon: un sindicat no té
credibilitat per la seua representativitat, si-
nó per la seua docilitat. Punt tres: cal negar
la representativitat negant les eleccions sin-

dicals. Punt quatre: negociar és símptoma
de debilitat, perquè la tasca legislativa
correspon al poder polític i no ós qüestió de
renunciar dels deu milions de vots. Punt
cinc: els sindicats no donen vots en les
eleccions generals.

En aquesta situació, no ens pot estranyar
ni el que passa en la «taula negociadora del
MEC» ni en la «taula sindical» del País Va-
lencià. A Madrid el MEC s'ha negat a conti-
nuar «negociant» perquè després de discu-
tir i discutir, els sindicats no li han donat la
raó Í no volen signar les actes. Per aquest
motiu, sols estan disposats a sentar-se amb
les organitzacions «que tengan tendència a
firmar («sic»K Evidentment, aquesta postu-
ra ós aplaudida per FETE-UGT, «tendència
inquebrantable», que, a més d'acceptar les
raons de l'Administració, proposa que els
sindicats sols siguen acceptats en la taula si



porten la seua postura per escrit. La si-
tuació restaria així: suponguem que s'està
tractant el decret x, suponguem que els
sindicats fixen les seues propostes per
escrit, suponguem que fan un acte de fe
mostrant «tendència» a la signatura, i su-
ponguem que signen. Doncs bé, després
de tots aquests supostos, els sindicats sig-
nen amb totes les seues conseqüències Í
l'Administració signa «a expensas de lo que
diga la futura ley x, en tràmite en el Parla-
mento», «a expensas de lo que diga el Mí-
nisterio de Hacienda», o a despeses del que
faça falta. L'Administració mai no es
compromet a res, malgrat tenir una majoria
absoluta al Parlament. I, damunt, els «ma-
los» de la pel.lícula son els sindicats.

A nivell autonòmic, la situació encara és
pitjor: Com el poder en la Conselleria és
poc Í cal repartir-lo entre molts, qualsevol
qüestió, per insignificant que siga, es trans-
forma en «una razón de Estado» i per tant
resta innegociable. No és d'estranyar que la
majoria de les decisions preses per la Con-
selleria d'Educació, s'han pres sense tan
sols consultar als sindicats i sense haver-se
tractat en les taules sindicals.

Aquest curs, els xiquets del País Valencià
restaran una setmana més a l'escola que la
resta dels de l'Estat espanyol. Es tracta
d'una mesura electoralista que va a entre-
bancar unes tasques molt més importants,
entre elles, la de fer seriosament la memò-
ria de final de curs. En qualsevol cas, es
tracta d'una decisió que res té a veure amb
la millora de la qualitat de l'ensenyament i sí
en fer concessions a algunes federacions
de pares d'alumnes. 'Les mateixes que
disfrutarien veient les hores d'exclusiva
transformades en hores de recuperació
amb alumnes.

Un any més els treballadors de l'ensenya-
ment tenim una cita amb l'Escola d'Estiu
del País Valencià, que en la seua IX edició
es desenvoluparà a l'Alt Palència, Castelló,
València i Elx, i de les que en aquestes pàgi-
nes d'ALL-l-OLI oferim un avanç de
programa. Les escoles d'estiu han estat,
són i deuen continuar essent el centre més
important de reciclatge del professorat.
Fem una crida a tots perquè participeu.

L
a> Administración socialista esté demos-
trando una incapacidad para relacionar-
se con los sindicatos que nada tiene que

envidiar a la de UCD. Los planteamientos son
bien claros. Punto primero: los sindicatos son
unas móquinas de crear conflictes de las que
es necesario desconfiar y tener en cuenta en la
medida en que creen o puedan crear conflic-
tos. Punto segundo: un sindicato no tiene cre-
dibilidad por su representatividad, sinó por su
docilidad. Punto tres: Es necesario negar la
representatividad negando las elecciones sin-
dicales, Punto cuatro: negociar es síntoma de
debilidad, porque las tareas legislativas corres-
ponden al poder polítïco y no es cuestión de
renunciar a diez millones de votos. Punto cin-
co: los sindicatos no dan votos en las elec-
ciones generales.

En esta situación no nos puede extranar ni lo
que pasa en la «mesa negociadora del MEC»,
ni en la «taula sindical» del País Valencià. En la
de Madrid, el ministerío se ha negado a conti-
nuar «negociando», porque después de discu-
tir y discutir, los sindicatos no le han dado la
razón y se niegan a firmar las actas. Por este
motivo, solo estan dispuestos a sentarse con
las organizaciones «que tengan tendència a fir-
mar ("sic")». Evidentemente, esta postura es
aplaudida por FETE-UGT, «tendència in-
quebrantable», que, ademés de aceptar las ra-
zones del MEC, propone que los sindicatos so-
lo sean aceptados en la mesa si llevan su pos-
tura por escrito. La situación quedaria así: su-
pongamos que se està tratando e! decreto «x»,
supongamos que los sindicatos reflejan su
postura por escrito, supongamos que hacen
acto de fe mostrando «tendència» a la firma y
supongamos que firman. Pues bien, después
de todos estos supuestos, los sindicatos
habra'n firmado con todas las consecuencias, y
la Administración, «a expensas de lo que diga

la futura ley "x" en tràmite parlamentario», o a
«expensas de lo que diga el Ministerio de Ha-
cienda», o a expensas de lo que haga falta. La
Administración nunca se comprometé a nada,
a pesar de tener una mayoría absoluta en el
Parlamento. Y encima, los malos de la película
son los sindicatos.

A nivel autonómico, la situación aún es pe-
or: como el poder en la Conselleria es poco y
hay que repartirlo entre muchos, cualquier
cuestión, por insignificante que sea, se trans-
forma en una «razón de Estado» y, por lo tan-
to, en innegociable. No es de extranar que la
mayoría de las decisiones tomadas por la Con-
selleria de Educación se hayan tornado sin
consultar a los sindicatos y sin haberse tratado
en la «taula».

Este curso, los ninos del País Valenciano se
quedaran una semana mas en la escuela que
los del resto del Estado espanol, Se trata de
una medida electoralista que va a entorpecer
unas tareas mucho mas importantes, entre
ellas la de realizar seriamente la memòria de fi-
nal de curso. En cualquier caso, se trata de una
decisión que no tiene nada que ver con la me-
jora de la calidad de la ensenanza, y sí con ha-
cer concesiones a algunas federaciones de
padres de alumnos. Las mismas que
disfrutarían viendo cómo las horas de dedica-
ción exclusiva se pueden transformar en horas
de recuperacitín con alumnos.

Un ano mas, los trabajadores de la ensenan-
za tenemos una cita con las Escoles d'Estiu del
País Valencià, que en su IX edición se de-
sarrollara'n en el Alto Palancia, Castelldn, Va-
lencià y Elx, y de las que desde estàs pàginas
de ALL-I-OLI ofrecemos un avance de progra-
ma. Las Escoles d'Estiu han sido, son y deben
continuar síendo el centro més importante de
reciclaje del profesorado. Hacemos una llama-
da a todos para que participen.
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ACCIÓ SÍNDIC AL

TAULA SINDICAL

ENTRE AMNÈSIES I
ELECTORALÏSMES

La trajectòria de la taula sindical va començar amb l'escepticisme i ha arribat a un n otori grau
(Tinoperància. El STE del PV, CC. OO. i l'ANPE havien signat, abans de l'última reunió, u QJittMrlt fi-
xant unes condicions mínimes sense les quals valoraven que la seua presència en la taula s indícal no
tenia sentit. En aquesta situació l'Administració s'ha compromès a convocar una reunió è xliraordinà-
ria, per al proper dia 18 de juny, pera tractar de donar operativitat. Era la decisió més raoni stile que es
podia prendre després de comprovar com els ordres del dia elaborats per l'Administració ne > I ian satis-
fet els sindicats; que alguns punts han estat inintel·ligibles en la seua redacció; que s'ha o bligat als
sindicats a improvisar, restant profunditat als temes tractats; que les actes han tingut una a provació
conflictiva; que acords que els sindicats consideraven ferms, no han aparegut a les actes ni ' nan estat
assumits per l'Administració... Després d'un curs, el rodatge de la taula cal donar-fo per i xtnclós. A
partir d'ara sols resta veure realment fins a on vol arribar l'Administració i fins quin punt et s sindicats
estan disposats a seguir-li el joc.

PROFESSORAT
D'EDUCACIÓ ESPECIAL

Dins de les nombroses esmenes a l'acta ante-
rior — el STE del PVen va presentar cinc — , es-
tava la d'exigir que constarà en acta l'acord de
què els professors de valencià Í educació espe-
cial cobrarien l'estiu. Aquesta exigència ja s'ha-
via fet en la reunió anterior Í no venia conve-
nientment rectificada. L'Administració no va vo-
ler reconèixer aquest acord que, per altra banda,
tan bé recordaven els sindicats. Ddna la casuali-
tat que la Direcció General d'EGB si que ho havia
reconegut prèviament davant de pràcticament
tot el col.lectiu de professors d'educació espe-
cial, estant presents representants del STE del
PV i CC. 00. L'acord sí que es mantenia per als
professors de valencià.

EL CALENDARI
ESCOLAR,

ELS SINDICATS
DE CLASSE I

LA PRODUCTIVITAT
INDUSTRIAL

El primer punt de l'ordre del dia era el calenda-
ri escolar per al curs escolar 84-85. Sembla que
Is Conselleria havia oblidat que primer calia
parlar del 83-84, sobre l'acabament del qual s'ha-
via enviat una circular de la qual els sindicats van
tenir coneixement a través dels centres.

La postura de l'Administració, que també val
per a enguany, és que treballem més que ahir i
menys que demà. Per a aproximar-se a aquest
objectiu, es proposa a EGB: que els xiquets
entren ja el dia 10 de setembre, que fins al 28 de
juny permanesquen en l'escola i que ens plante-
gem la conveniència de substituir la jornada úni-
ca de setembre i juny per la partida, tal Í com es
dóna la resta del curs.

El debat sobre aquest punt va oscil·lar entre la
tensió i l'al.lucinació. Es va parlar per part de
l'Administració del deure social de l'escola de
mantenir els xiquets als centres perquè els pares
treballen, de la diferència entre el calendari labo-

ral dels treballadors i el nostre, de la |
tat en pla industrial, de la necessitat,
«sindicats de classe» compartiren els,
de vista... En una paraula, es va dir;
una discussió de perruqueria pot do
D'una altra manera, l'aspecte elect
qüestió.

La postura dels sindicats va ser ui
podem acceptar ni una hora més de tl
cap tipus de contrapartida, la qualitat

aroductiví-
0è què els
íieu.s punt
tot el que
ihar de si.
Dir-al- de la

no
•efoall sense
diel'ensen-

REQUISITS QUE
ELS SINDICATS

SOTASIGIMAIMTS
EXIGEIXEN DE LA T/ \UL.A

SINDICAL PERQU/È
AQUESTA SIGA

OPERATIVA
Els sindicats sotasignants consid eren que

la taula sindical durant aquest curs r ici ha tin-
gut el funcionament que seria necesi SEjrí per a
poder consideraria com a veritable1 taula de
negociació. Per això exigim que es p fenguen
les següents mesures sense les qua hi consi-
derem que la nostra presència en li a taula no
té sentit: '' ; ,

1. L'ordre del dia es deu fer | ser íïcord
entre els sindicats i l'Administraci ó i no de
forma unilateral com s'ha vingut ft jnt. Per a
la qual cosa, considerem indispen: sable una
reunió prèvia a la taula amb el cap de servei
de coordinació i relacions institucioi icils..

2. Cal establir un mecanisme d'aprova-
ció de les actes. La nostra proposi tai ole què
les actes s'aproven al fina! de cada r e.uriió (al-
menys els acords).

3. Cal garantir la publicitat de les actes
de manera que arriben a tots els cer itire».

4. Cal assegurar que els acordi ; :só>n vín-
culants per ambdues parts.

5. És indispensable l'existència 'de taules
sectorials per a agílitzar la taula, Aquesta
mancança ha estat especialment gi -eu al sec-
tor d'EGB.

6. És necessari que la duració i :le les ses-
sions de la taula s'adapten al temp^ ; indispen-
sable per a tractar tots els temes de l'ordre
del dia, no descartant la possibilr tat de què
aquesta es puga realitzar en dies consecu-
tius.

València, 25 de maig de 1984.

yament no va a millorar augmentant les hores de
permanència amb xiquets a costa de les de per-
manència sense alumnes, la jornada única de
juny i setembre no és una gràcia de l'Administra-
ció, sinó una exigència meteorològica, l'Admi-
nistració ha triat la solució més fàcil, barata Í fal-
sejadora d'abordar les deficiències del sistema
escolar... En una paraula, tot allò que els repre-
sentants de la Conselleria sabien tan bé com no-
saltres.

Evidentment, no es va arribar a cap acord, pe-
rò .l'Administració va quedar advertida de que
anàvem a potenciar si era necessari una mobilit-
zació. Les exigències electorals, ja se sap també,
comencen afegint tres dies al calendari i acaben
posant xiquets fins i tot en l'exclusíva. També es
va fixar data per a una taula sectorial per a trac-
tar el contingut de la circular de principi de curs.

ORDRE DE PRIORITATS
EN L'ADJUDICACIÓ

DE DESTINS
La Conselleria ens va informar dels criteris que

pensava seguir per al proper curs. El STE del PV
no va voler pronunciar-se, ja que es considerava
que una informació verbal en un tema tan impor-
tant no era suficient per a posícionar-se, insistint
en la conveniència de què aquests tipus d Infor-
mació foren coneguts prèviament a la reunió. La
informació que se'ns donà i sobre la que cap sin-
dicat es va pronunciar, va ser:

1. Per a cobrir vacants:
— Provisionals consorts.
— Procedents d'escoles suprimides o clausu-

rades.
— Propietaris provisionals amb serveis en la

província no destinats definitivament.
— Reíngresats.
— Oposicions restringides del 83 (com a inte-

rins).
— Accés directe 9." promoció del pla experi-

mental de 1971 (com a interins).
— Torn lliure del 83 (com a interins).
— Reserva 4/83, oposicions 84 (que treballa-

ven en el 83).
— Accés directe 10.a promoció pla experi-

mental 1971.
— Torn lliure 84.
— Interins ï contractats amb serveis en el 83-

84 no inclosos en apartats anteriors.

2. Per a realitzar substitucions:
— Interins Í contractats de la província en el

83-84 amb oposicions.
— Interins i contractats a nivell de País Valen-

cià en el 83-84 amb oposicions.
— Interins i contractats sense oposicions. A

nivell de País Valencià.
— Accés directe 10.a promoció. Torn lliure 84

de la província.



ACCIÓ SINDICAL
— Accés directe 10." promoció. Torn lliure 84

del País Valencià.
El personal contractat per a substitucions ho

serà e| temps indispensable i seran o no contrac-
tat de nou segons les necessitats. Sobre aquest
punt, el STE del PV va manifestar la seua protes-
ta per a considerar que no s'acomplien els
acords d'estabilitat segons ets quals l'Admi-
nistració es comprometia a donar treball durant
almenys dos anys més als que estaven treballant
i per un període de temps almenys igual al de
l'any anterior.

PROFESSORS
DE VALENCIÀ

Se confirmarà a tot el professorat de valencià
en el mateix lloc que en el curs 83-84 des de l'u
de setembre. No hi haurà augment de contin-
gent.

ELECCIONS
DE DIRECTORS

El STE del PV va manifestar la seua proposta
perquè aquest punt es posarà en l'ordre del dia
una vegada enviada als centres la circular que re-
gulava la seua elecció. L'Administració es va jus-
tificar dient que informalment els sindicats ja ha-
vien dit les seues propostes, algunes de les
quals, com la del STE del PV havien sortit en co-
municats de premsa. No se va entrar en detalls
perquè ens van insistir en què es volia donar el
màxim d'autonomia als centres Í que qualsevol
interpretació no contradictòria de la circular ana-
va a ser acceptada. El risc, com sempre, pot ser
que l'autonomia dels centres es transforme en
autonomia de la inspecció tècnica.

C ALENDARIO Y AFINES EN ENSENANZAS
M EDI AS

Coni 10 en la mesa sindical no hay nada que negociar, està visto que la Conselleria nos llama a los
sindicaíxís\. oara contarnos chistes, para tomarnos el pelo y para darnos clases de sindicalismo. Ernpe-
cemos por í os chistes —que, ademas, son malos—. Como, por ejemplo, el del calendario escolar pa-
ra el pro xinr 10 curso. Hace tiempo que los distintos sindicatos habíamos considerado la propuesta de
la Admiinist ración en el sentido de adelantar una semana el comienzo del curso. El STE-PV estaba de
acuerdlci ce >n tal de que esta medida no acarreara problemas administratives en los centros, de que el
dfa l't aí^ïït.^ptiembre estuviera todo el profesorado, de que se consultarà a los claustros y, sobre to-
do, de que e? sa semana se recuperase posteriormente, bien en febrero o bien cogiendo fines de sema-
na largoí.i — v/íernes, sàbado y domingo— después de las evaluacïones. Parecía que se habia llegado a
un previ ;o a cuerdo con la Conselleria cuando en la mesa sindical apareció en la manga de la Admi-
nistracií 'm I a carta marcada: se empezarla el 24 de septiembre, però allí —excepto los sindicatos — na-
die habí a oído hablar nunca de recuperar esa semana. ([Chiste o tomadura de pelo? Però la cosa no
quecki ahl, \. norque, al oir que los sindicatos no estàbamos dispuestos a dar ni un segundo mas de cla-
se en Jas; cif; cunstancias actuales y sin contrapartides que lleven a una mejora de la ensenanza, hubo
mas de una rasgadura de vestiduras al no entender cómo unos sindicatos de ctase —^cómo es po-
sible qU(ï se les haya olvidado ya en tan poco tiempo lo que es un sindicato de clase?— podían estar
en contra d e una medida que iba a dignificar nuestra profesión. Evidentemente que el STE-PV quiere
digpificcir li i profesidn, lo ünico que pasa es que para el STE-PV el adelantar el calendario es el ultimo
de los probV'ïmasque tienedichadignificación. Es como empezaría casa por eltejado. Se ve que para
la Adminiisti ación el estar mas días y mas horas en el centro es la puerta abierta que va a permitir solu-
cionar tódo s los demés problemas. Y si, ademas, esa solución no cuesta dinero, puede ser utilizada
demaçicSigic amente ante la opinión pública, es sencilla de aplicar y ademas no sirvc para nada —como
se ha tje mi Dstrado ya con otros funcionaries--, pues mejor que mejor. En cualquier caso todo se re-
duce a un JL tego de refranes — |era lo ünico que nos faltaba! —, frente a aquel que viene a decir que si
no te guítta f íl arroz con leche, pues te doy plató y medio, aquel otro de del mas, el menos. Porque, en
definitivíi, k j que pretendían es que los sindicatos informàramos y convenciéramos —que para algo
somori s indi .catos de clase— a los ensehantes de que ademas de tener cuarenta alumnos por aula o
seis gru[ jos de alumnos o afines o la posibiltdad de desplazarse, vaya usted a saber ddnde, al fínalizar
el curso, te ner que preparar una oposición, estar treinta horas semanales en el centro, estar en un
centro t<irç ermundista, etcètera, ademas —y para dignificar la ensenanza— tendríamos que volver-
nos mcif >oc|uístas y empezar el curso lo antes posïbte y terminarlo lo mas tarde posible. Todos los
problernias de siempre, però ahora a «dísfrutarlos mas tiempo». Lo dicho: un chiste malo, una toma-
dura de fjtí'lo y amnèsia sindical.

^Y las afim es? Bueno... como no es tan grave, pues se soluciono en menos tiempo. Que si cuests
mucho dineï ro, que se harà todo lo posible para que no se de mas de una asígnatura afín, que se
cuidaràn los .bloques de asïgnaturas en la subasta..., lo de siempre.

(N. B . Ci jando el STE-PV dijo que no aceptarfa ni ahora ni nunca ningún tipo de asignatura afín, no
se le dij'ci> n;ada de sindicato de clase, simplemente se le recordo su inflexibilídad respecto al terna.)

Por raons de mecanització, els re-
butsï del primer semestre que se te-
nien que cobrar al mes de gener,
s'han passat a cobrament en abril i

ii£. Per tal d'evitar que s'ajunten
els rebuts del primer i segon se-
mestire, el proper s'enviarà al mes de
setembre.

Sec retaria d'Organització i Finances
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La vaga de principis de maig i el posterior trencament de la pi 'atiatorma unitària per part de la FETE i
dels sindicats grocs (l'aliança de la FETE i la dreta reaccionària , podríem dir, parafrasejant declaracions

que han fet dirigents de la FETE en la vaga d'estatut), en sor 'n els trets més característics de la lluita
sindical d'aquest curs.

Del primer, cal reafirrnar-se en la valoració
positiva que em fet des d'aquestes pàgines: va
suposar una resposta ampla i unitària a les
provocacions de la patronal; va situar a aquesta
en el lloc que el correspon, enfrontada clarament
als interessos dels treballadors; va trencar la
passivitat, demostrant que era possible lluitar i, a
més a més, guanyar. Tot això resta per damunt
de l'actitud gens conseqüent de la FETE, que en
aquest cas pareix que ha volgut jugar el paper de
FSIE i FESITE, i ens fa afirmar que, malgrat tot,
els treballadors hem eixit afortalits de la lluita.

N'hi han uns objectius, a curt i mitg terme,
que hem de plantejarnos: per una banda,
aconseguir l'aplicació del conveni, evitant, com
ha passat en aquest curs, que els augments no
es paguen fins a desembre, i d'altres
irregularitats a ies que estem acostumats. Ca!
també plantejar-se seriosament l'objectiu
d'aconseguir un conveni d'àmbit del País
Valencià, amb una idea molt clara d'evitar
trencar el caràcter unitari del conveni, i
reivindicant uns augments unificats per a tots els
sectors. Per altra banda, aquest és el moment
d'incidir en el desenvolupament de la LODE,
exigint que el sistema de concerts siga un pas
endavant en l'equiparació dels centres públics Í
concertats, i en l'equiparació dels treballadors de
l'ensenyament privat amb els del públic.

Per a tot això, i la vaga ha sigut una mostra, és
necessari un esforç seriós de participació dels
treballadors i aconseguir una nova majoria per a
les nostres alternatives. Cal, com ja ho han fet
alguns centres en aquest mes de maig, triar
representants sindicals en els llocs on no n'hi ha,
recolzant l'opció que ha demostrat defendre
realment els interessos dels treballadors, és a dir:
la UTEP.

Per a nosaltres, aquest és un moment en el
que la UTEP pot jugar un paper prou important
per a aconseguir els objectius abans esmentats.

Una primera condició és la participació activa
dels treballadors que s'han sentit identificats
amb aquesta opció. Una segona és evitar les
divisions i desconfiances entre les forces

_ — ____. B V ^WM| 1Y | L·i^ivs LJE.

En espera de que aparezca en el BCfe el IV Convenio c
tablas salariales en pesetas brutas mtpr^-suales, comparà

IV Co
Total

Presscofar (no integrada)
(De M -84 a3M2-84)
Profesor titular 69.715

Preescofar (integrada)
(De 1-1-843) 31-8-84)
Profesor Titular 74.064
(A partir del 1-9-84)
Profesor Titular 76.103

E. G. B.
Profesor Titular 76.103

B UP
Profesor Titular . . . 80 246

FPf
Profesor Titular 74 064

FPff
(De 1-1-84 al 30-9-84)
Profesor Titular . . . 71.648
(Desde 1-10-84)
Profesor Titular ... ... 78.096

Persona! no docento
Jefe de Administración o
secretaria 62.099
Conierje o gobernante/a . , • ,, . , .' 52.289
Celador, portero, ordenanzrj, et;c. . 45.614
Guarda o sereno . .- 47 671

e Ensehanza
ndolas con la

nvenio
Trienio

2.646

2.646

• 2.646

2.646

3.319

2.547

3.102

3.195

2.524
2.131
2,131
2.131

v jftaM-# r* "" ~
Privada, adelantarnos las

s del III Convenio:

lli Convenio
Total Trienio

63.959 2.473

67.949 2.473

67.949 2.473

67.949 2.473

71.643 3.102

67.949 2.473

71.648 3.102

71.G48 3.102

56.972 2.359
47.972 1.992
41.848 1.992
40.065 1.992

Nota: Atrasos por e! 3%: 10.192.



A1CCIÓ SINDICAL
sindicals i els treballadors presents. Deixar en
segon pla a la UTEP i intentar a nivell centra! un
protagonisme de CCOO en la vaga, afavorit per
l'obsessió de FETE d'atribuir qualsevol
mobilització on ells no estiguen al «sindicat
comunista, que vol desestabilítzar el Govern», és
un fet que pot entrebancar les relacions UCSTE-
CCOO i el futur de la UTEP, i que cal evitar.

Respecte al conveni signat, cada dia que
passa queda més clara la claudicació que va
suposar la signatura. A més a més, el Govern
pareix que ha volgut llevar-lí a la patronal el
disgust de la vaga, oferínt-li una normativa i
mòduls de subvenció dels qui, si continuen
queixant-se, i ho faran, ja és per vici.

A la revista del MEC «Comunidad Escolar», a
la que pareix que les directrius pro FETE, que té
des del seu naixement, el fa confondre
l'objectivitat amb no distingir el blanc del negre,
n'hi ha a l'últim número un article que explica
molt bé les «millores» del conveni. Així, junt amb
els dos dies de més de vacances per al personal
no docent, únic avanç real, parla de: al que
s'han conseguit 40 hores per als no docents,
com si no existirà una norma de jornada
setmanal màxima de quaranta hores; b) que els
cinc dies extra de vacances als centres
subvencionats, si estan d'acord empresaris Í
treballadors, podran ser seguits, i c) que per als
no subvencionats seran preferiblement en estiu.
Després de veure tot això, als companys que ja
els han descomtaí dinés per la vaga, ja no els
sorprèn llegir que «la central socialista valora
positivamente las promesas patronales de no
efectuar represalias, no descontar haberes por
los días de huelga y abonar los atrasos de EGB».
Confiem patronal i FETE no hi hagen creat un
sistema selectiu de descompte d'havers. I també
recordar que lo dels retards d'EGB no és una
promesa, sinó una reivindicació que hem
aconseguit amb la nostra lluita.

La normativa de subvencions d'EGB del MEC
(encara no ha aparegut la de la Conselleria, però
serà pràcticament idèntica) presenta algunes
novetats: existència de dos tipus de subvenció a
partir de setembre: A i B, malgrat que deixa
l'opció de la modalitat C per a un curs,
improrrogable (A és subvenció al 100%; B, al
85'83, i C, al
72'05); subvenció solament a EGB (excepció
d'unitats vacants de patronat); exigència d'uns
requisits mínims de nombre mínim d'unitats i
cursos (després es diu que per necessitats
d'escolarització s'acceptaran centres que no
compleixen eixos requsits); acceptació de que
les subvencions per a substitucions puguen
passar a despeses de funcionament, etc. En FP
destaca el camvi de subvenció per alumne a
subvenció per mòduls, a partir d'octubre; també
s'exigeixen unes condicions mínimes de nombre
d'unitats i cursos, però, com a l'EGB, es planteja
que queda condicionat a les necessitats
d'escolarització.

En el quadre següent comparem el mòdul de
l'any 83, tercer quatrimestre, amb el de l'any 84.

Mòdul A 83

Sou 1.049.812
Antigüetat 114.623
Seg. Soc 395.906
Subst. un mes i Seg. Soc 93.785
Total personal 1.654.126
Despeses func 62.210
Total 1.716.336

Mòdul A 84

Sou 1.141.545
Antigüetat 119.070
Seg. Soc 400.876
Subst. un mes i Seg. Soc 93.785
Total personal 1.661.491
Despreses func 169.937
Total... - . 1.886.070

SEiCTOREGB

JORNADA I
PLANTILLES

Els aç :c-ordsa què s'ha arribat en la Taula intersindical de «negociacions» amb el MEC sobre jornada
i plantïlí e:s, no responen ni entren a plantejar els problemes de fons de l'ensenyament. Evidentment
tenen à; jpectes possitius, com ara l'augment de plantilla en els centres d'EGB, el establir uns plaços
pera posïar-loen marxa... Ara bé, el plantejament global d'ambdós decrets tracta d'abordar el proble-
ma dti-li a q'iualitat de l'ensenyament lligant eficàcia a titulació, a especialització; lligant el fracàs escolar
a la fort moció del professorat de manera que desvia l'atenció de les causes reals, en algunes de les
quals l'Ad 'rministració té bona part de responsabilitat, com ara totes aquelles que fan referència a les
condiciop.'.l* de treball (nombre de xiquets per aula, material didàctic...) i, sobretot, les que es refe-

'organització dels centres, al qüestionament dels programes i de la metodologia. .

En aqu esta línia es trobem amb un decret de plantilles que fa de l'especialització el seu eix fona-
mental, q úan aquest plantejament està almenys qüestionat per amples sectors d'ensenyants progres-
sistes que » comencen a treballar experimentant les especialitzacions no per matèries, sinó per grans
àrees en c !l cicle superior. Aquest afany de titulitis Í especialítis es contradiu amb un dels apartats pel
qual totp e ils directors del cos de directors se'ls considera capacitats per a qualsevol especialitat.

j nvi, el decret de plantilles esmentat no fa atenció a d'altres aspectes que considerem impor-
tants:.

— No .diu res de canviar la «ratio» d'alumnes/professor, qüestió fonamental en l'assumpte del fra-
càs esci £ >tar i que el MEC sols accedeix a posar-hí una referència en el preàmbul, mentre les circulars
dels ser veis territorials enviades als centres, continuen parlant de arribar, si cal, als quaranta per aula.

— Ni ) iparla per a res tampoc d'un gavinet d'orientació i psicopedagògíc, almenys als centres grans,
que pu g;a atendre els problemes que sorgeixen al llarg de tota l'escolarització.

— D' una manera triomfalista apareix el mestre d'educació física per a tota l'EGB, contradient totes
les expi sr iències globalitzadores al cicle inicial i mitjà i a la concepció d'una expressió dinàmica interre-
laciona del en totes les àrees d'expressió.

— T"ürnbé trobem a faltar els especialistes de música i pretecnologia, que es contemplaran en tot
cas cio m a equips comarcals Í que, evidentment, no cobriran tot el treball que caldria.

— tUl i aspecte que ens sembla important és el fet que no es contemple la necessitat de personal ad-
ministr ai üu que cobreixca les tasques burocràtiques del centre; aquestes sembla que han de continuar
fent-les: < 3ls, càrrecs unipersonals; en particular, el director utilitza moltes hores, cosa que l'impedeix
dedicar --s'ie al treball de coordinació pedagògica i general del centre. Lligat arnb la manca de personal
admini'sti ratiu, apareix un altre punt de crítica al decret de Jornada, Í és el que fa referència al nombre
d'horesi ' 4ue lliura un director; ens semblen del tot insuficients i reforcen la imatge del director com a
exef-LjtCJir de tasques immediates, encomanades per l'Administració, com a controlador, cap de per-
sonal, «j |ue rebutgem, Í no la de coordinador Í animador del centre, que defensem. Pensem que la fun-
ció diiréj 2'tiva deu ser reforçada amb més hores lliures, de les quals es done compte al claustre, i no po-
ques ha >r>:es recompensades a nivell econòmic de manera que es reforce la jerarquització dels centres.

— Alt rtl; dels punts del decret de Jornada que ens sembla rebutjable, és com s'ha sol.lucionat el
probftp.isj de les substitucions. Es absolutament inadmisible que un centre que té la plantilla justa i
amb uf T treball molt concret, cadascun dels seus elements tinga que atendre a les substitucions dels
.compili T/S que no estan per enfermetat o qualsevol altra causa justificada. Què vol dir això? Que els
xiquets han de repartir-se en les classes dies altres companys o que un mestre atendrà a l'hora a dues
classe-s ?, Això ja ho deien les altres administracions (encara que nosaltres no ho acatàvem), però no es
van al'rciv ir a posar-ho en un decret de jornada.

El més greu del decret de jornada, però, és que no concreta la jornada, ja que aquesta vindrà deter-
minar^ r-Jer la Llei de la Funció Pública. En aquest sentit, és clar que signar l'acord amb el ministeri
haurïüí SL iposat donar «carta blanca» al MEC, el qual a res es compromet.

Fin<i aq, ui els punts fonamentals de crítica a uns decrets que ens sembla que no responen a un plan-
tejament .s feriós dels problemes de l'ensenyament i que no enfronten el problema del fracàs escolar i la
quati tat d'í 'aquest ensenyament.

Hí ha?*, però, algun aspecte —que no deixa de ser una bona intenció— que ens sembla interessant Í
que c alí ï ria que es concretarà Í es desenvoluparà; ens referim a la possibilitat de jornada continuada,
no taih s c'tls per als centres en què així ho exigeixca el nombre de matrícula, sinó per a tots aquells que
ho de.'miïi hen dintre d'un projecte de centre obert a l'entorn, amb horari de centre a més de l'horari
estric'tam Ifent escolar, amb activitats complementàries, tant per als xiquets com per als mestres Í al
barri e'n t}i jeneral.

•• II
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LA SEGURIDAD SOCIAL
QUENOSVIENE

EMPOB
CER
ENDOSE

Los funcionarios venimos reclamando una
nueva Ley de Seguridad Social, cuyo compromi-
so se recogió en los Presupuestos del Estado pa-
ra 1981, como compensación demagògica
— pues no se ha avahzado en ella— a los danos
de la Adicional Quinta, ígualmente marcada en
ellos.

La Adicional Quinta siguió adelante a pesar de
la protesta de los funcionarios, generada en tor-
no a la comisión contra la citada adicional. Y si
hoy una preocupación de los afectados y del
conjunto es la de remediar la injustícia logrando
una jubilación justa, parece conveniente refle-
xionar sobre las posiciones del Gobierno ante la
reforma de las pensiones de la Seguridad Social,
dado que pueden ser la pauta el dia que se aco-
meta el mismo tema en el àmbito de la función
pública.

El secretario general de la Seguridad Social,
senor García de Blas, manifesto que el Gobierno
està estudiando un proyecto de futura Ley de
Pensiones, que entraria en vigor en 1985, según
la cual las pensiones de la Seguridad Social se
reducirian de cerca del 90% a un 65% del salario
del trabajador en activo.

El argumento de la Administración se basa en
que el Estado no puede soportar la carga que
representa el actual porcentaje, pues hay un cre-
cimiento excesivo de este capitulo del presu-
puesto, dado que las personas que fallecen
suelen ser las de pensiones més bajas, mientras
que, anualmente, se anaden 200.000 nuevas
pensiones mas elevadas. Este ano creció este
capitulo de los presupuestos en un 17'5%,
mientras que la revalorización media de lo que

perciben losjubiladosapenas alcanzarà el 9%.
Estàs tesis de reducir las pensiones de la Se-

guridad Social no son nuevas. La CEOE las
expresó en un documento de 1980 y las mantuvo
en la reunión tripartita —acordada en el ANE —
entre el Gobierno, la CEOE y los sindicatos fir-
mantes. En esta ocasión no hubo acuerdos, por-
que los sindicatos se opusieron a la reforma
estructural defendida por la patronal, y el Go-
bierno de la UCD no se atrevió a dar un paso an-
tisocial cuando se avecinaban las elecciones.

Ahora el Gobierno va a abordar la reforma de
las pensionesm dejàndolas aproximadamente en
un 65% del salario del trabajador en activo. El
resto, hasta el 100%, lo podrà cubrir cada traba-
jador cotizando a fondos para pensiones, donde
jugaran un papel destacado las empresas prïva-
das, tal como vienen reivindicando la CEOE, las
companías de seguros y otras instituciones de
inversión colectiva.

Tras esta descripción somera y necesaria de
las líneas generales del problema pasamos a la
valoración, desde el punto de vista de los profe-
sionalesy trabajadoresen general.

Los sindicatos en su dia contrapusieron a los
argumentos de la CEOE el hecho de que en Es-
pana los gastos de protección social suponen un
porcentaje del PIB (16%) inferior a la media de la
OCDE (25%), según datos de esta última para
1979, lo cual relativiza las preocupacíones de la
actual Administración.

,>Por què. hay interès en copiar el sistema mix-
to de otros países —sistema que se basa en una
tradición distinta de la nuestra— cuando Espana
aún no ha suscrito el convenio 102 de la O. I. T.

de 1952, que marca los mínimos que debe cubrir
la Seguridad Social?

i?or què no se avanza en cubrir esos
mínimos: protección a las enfermedades menta-
les, asistencia odontoldgica completa, hospitali-
zación extra quirúrgica sin limitaciones, gra-
tuidad de los medicamentos, subsidio de de-
sempleo sin limitación, normativa de actualiza-
cïdn automàtica de las pensiones, flexibilidad
para tener derechoa las pensiones...?

£Por què el Parlamento introdujo la Adicional
Quinta, desvirtuando el papel de las mutualida-
des, cuando ahora todos los trabajadores que
quieran tener una jubilación digna habràn de co-
tizar a mutualidades privadas?

(iCómo podran sobrevivir los que se jubilen
durante los ahos inmedïatamente posteriores a
la entrada en vigor de la ley que proyecta el Go-
bierno, dado que no habra'n podído cotizar a nin-
guna mutualidad?

Parece cuando menos alegre, si no irrespon-
sable, adelantar estàs noticias que van a afectar
a los jubilados sin concretar medidas compensa-
tori as.

Parece que se aleje de nosotros aquella idea
de una jubilación segura.

Los funcionaries nos guiamos por otro re'gi-
men diferente, però hay un refràn que dice:
«cuando las barbas de tu vecíno veas pelar...».
Hay que estar atentos a esta problemàtica e im-
pulsar una reforma justa de la Seguridad Social.

Lucio Benito y Manoli Fernàndez
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LOS CENTROS
CONCERTADOS

Por lo que respecta a los centros concertados,
el articulo 47 hace entrever que ta Administra-
cíón tendra que determinar unas normas bàsicas
a que deben someterse los centros prívados que
aspíran a someterse a los fondos públicos.

Estàs normas bàsicas, tal como prevén los si-
guientes artículos de la LODE, habràn de induir
los derechos, oblígaciones, duración y fdrmulas
para la pròrroga del concierto (artículo 48.1), la
determinacion de las preferències para acceder
al concierto, y, en concreto, cómo se determina-
rà esta para las cooperatives (48.3).

También del articulo 49 se desprende la impor-
tància que deberón tener los presupuestos gene-
rales del Estado y de las comunidades autóno-
mas para el desarrollo de la LODE. Desde estàs
pàginas, y desde los órganos del STE-PV, he-
mos venido haciendo una llamada a los trabaja-
dores de la ensefïanza para que centren su aten-
cídn sobre este momento tan crucial. En efecto,
los presupuestos determinaran què parte de los
presupuestos de educacidn van a parar a finan-
ciar los centros concertados. Determinaran, asi-
mismo, el modulo por unidad educativa, así co-
mo dice el articulo 49.2, deberén diferenciar la
partida destinada a salario del personal docente
y los gastos derivados del mismo, dependiendo,
pues, de este modo la voluntad de ir acercando
su retribución a la del profesorado estatal. Los

convenios poco podrà'n hacer a partir de este
momento, pues el 49.6 indica que la Administra-
cidn no asumirà las cantidades derívadas de
dicho procedimiento.

No sabemos cómo reglamentarà la Admi-

nistración el procedïmiento para autorïzar el
cobro de actividades extraescolares, comedor,
transporte, etcètera, en los centros concerta-
dos. Nos imaginamos que una orden de la Con-
selleria establecerà el procedimiento y los pla-
zos, así como esperamos unos topes y unas
garantías para evitar este apartado, por donde
pueden aparecer las discriminaciones y abusos
en los centros concertados.

También, el mismo procedimiento de orden
de la Conselleria imaginamos regularà el procedi-
miento y los plaíos para la definicidn del caràcter
propio de los centros (articulo 52 y su equivalen-
te 22 de los centros públicos), la reglamentacidn
y baremo para la admisión de alumnos (articulo
20 y 53), así como sobre la normativa para la
constitucíón de los órganos de gobierno y su re-
novacidn.

Una duda importante: .jCómo se desarrollarà
el articulo 61 ? ̂ Cdmo se regularà el procedimien-
to para constituir la comisión de conciliacíón,
que, segün el articulo 61 se debe formar cuando
existan discrepaciones entre el titular y el Conse-
jo Escolar o incumplimiento grave de las obliga-
ciones del concierto? No olvidemos que de ello
depende en buena medida uno de los que
podrían ser considerades como avances de la
LODE, el control del centro y el de los despidos
improcedentes.

RESOLUCIOISI DE 30 DE MAYO DE 1984 POR LA QUE SE HACEN
PUBLICAS LAS PLAZAS VACANTES EN LOS COLEGIOS DE

PRACTICAS ANEJOS A LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE
FORMACION DEL PROFESORADO DE EDUCACION GENERAL BÀSICA

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 5 de
la Orden de 27 de abril de 1984, por la que se re-
guia transitoriamente el sistema de provisión de

vacantes de profesorado en los colegios de pràc-
ticas de la Comunidad Valenciana.

He resuelto:

ANEXO I

Plazas vacantes en los colegios de pràcticas anejos a las escuelas universitarias de forma-
citín del profesorado de EGB en la Comunidad Valenciana.

ESCUELA LOCALIDAD

C. P. de PRACTICAS ALICANTE

C. P. de PRACTICAS CASTELLON

C. P de PRACTICAS I VALENCIÀ

C. P. de PRACTICAS II VALENCIÀ
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Articulo 1. Convocar las vacantes existentes
en las citadas escuelas para su provisión, de
acuerdo con las condiciones establecidas en la
Orden de 27 de abril de 1984, cuya reiación figu-
ra en el anexo I.

Articulo 2. Las vacantes convocadas que no
se provean por este concurso, y aquellas otras
que se produzcan desde la publicación de esta
resolución hasta el 31 de agosto del a no en cur-
so, se cubriràn p recepti va me nte en el primer ac-
to administrativo de provisitín a realizar en el
mes de septiembre.

Dichas vacantes se adjudicaran a los profeso-
res a quienes corresponda por su número de or-
den en las listas públicas, teniendo en cuenta al
mismo tiempo las característica s propias de cada
vacante.

Las vacantes que pueden producirse durante
el curso 1984/1985 se proveeràn en su momento
por los profesores a quienes corresponda, según;
la norma antes citada.

Articulo 3. Con la inserción de la presente
resolucidn en el tabldn de anuncios de los Serví-
cios Territoriales de Educación se abre el plazo
de presentacidn de solicitudes a que se refiere el
articulo 5 de la Orden de 27 de abril de 1984.

Valencià, 30 de mayo de 1984.

El director general
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CURS DE LLENGUA
PER A LA

nostra

La nostra
llengua

Llibres autoritzats per la Conselleria du Cultura, Educació i Ciènda de la Generalitat Valenciana

la nostra llengua
ací-1
VICENT PITARCH • GENTIL PUIG

la nostra llengua
ací-2
VICENT PITARCH • MARIA FRADERA • ENRIC LARREULA
PILAR PARIS* GENTIL PUIG

LA NOSTRA LLENGUA ACÍ 1 i 2 són dos textos adreçats al primer i segon curs
d'EGB. Amb un plantejament fonètic, s'hi ha construït un mètode que integra la
parla de cada alumne, el seu enriquiment expressiu i l'aprenentatge d'una orto-
grafia unificada. L'expressió oral i l'escriptura es treballen a partir d'una temàtica
quotidiana que motiva adequadament els xiquets d'aquestes edats. Tot un se-
guit d'activitats pràctiques acompanyen cada unitat.

55VICENS bàsica
Polígono Bobalar. C. San Martín/31 «Tel. 1506412 • Alaquàs (València)



CASTELLÓ, ALT PALANCIA,
VALÈNCIA I ELX

IX ESCOLA D'ESTIU
DEL PAÍS VALENCIÀ

Del 2 al 14 de juliol de 1984 celebrem, al Saler (l'Horta), la IX Escola d'Estiu del País Valencià. Amb
aquesta són ja nou les edicions de l'Escola d'Estiu al nostre País Valencià, que, amb les seues lògi-
ques evolucions Í adaptacions a les circumstàncies sòcio-polítiques de cada moment, representen un
bagatge històric important com a marc fonamental d'on han anat eixint les alternatives educatives,
per tal de construir l'escola pública i popular valenciana.

Tot i reconeixent els importants avanços produïts en aquest camí, principalment la incorporació
del valencià a l'escota, reivindicació fonamental des de la I Escola (encara que s'haja fet amb una sèrie
de deficiències greus), sembla que encara estem lluny d'haver fet realitat aquest projecte. El moment
d'iniciar aquesta escola creguem que és l'apropiat per a reafirmar la validesa í sentit actual del nostre
objectiu, així com per a proposar-nos donar-li el contingut pedagògic i social que la situació actual re-
quereix. , .

L'Escola d'Estiu del País Valencià (aquest any
per primera vegada en quatre seus: Elx, el Saler,
Sogorb í Castelló), es proposa continuar sent bà-
sicament el lloc d'encontre i intercanvi d'expe-
riències de persones que volen disfrutar apre-
nent, ensenyant, debatint tot tipus de temes i en
especial els educatius, investigant i, clar, cercant
a través de la diversió una escola més divertida. I
que tot això tinga una projecció a la resta de per-
sones implicades en l'educació ï a la societat en
general, potenciant la tasca al llarg del curs.

En l'Escola d'Estiu no sols aprenem noves tèc-
niques útils Í actives per a incorporar-les al
nostre treball personal, sinó que intentem fona-
mentalment una renovació pedagògica profun-
da, entesa com a canvi global de l'escola Í de
l'educador. Renovar-nos, voler que l'escola
deixe d'ésser tant la fàbrica d'alumnes preparats
i capacitats com la mà d'obra que en determinat
moment necessita el sistema, com el lloc on et
capatàs mestre siga l'encarregat de preparar-lo
per a aquest destí social.

Et nostre plantejament d'Escola d'Estiu i de re-
novació pedagògica passa també per la incorpo-
ració dels educadors al medi, entenent aquest en
tots els seus aspectes històrics, culturals i natu-
rals; l'escola deu arrelar-se en aquest medi i par-
ticipar en la seua transformació, al mateix temps
que aquesta ofereix grans possibilitats i recursos
per al treball escolar. El treball, elaborant un
«currículum» íntimament lligat al media i no als
desvinculats programes oficials ni als llibres de
text, ós un mitjà adequat per a trencar la frustra-
ció que pateixen tant alumnes com mestres da-
vant el fet educatiu.

Per tot això, l'Escola d'Estiu té com a tema ge-
neral el tema d'escola ï medi; un primer pas per
al debat que haurà de continuar als grups de re-
novació pedagògica comarcals.

El curs que ha passat des de la darrera escola
ha estat ple d'experiències i reflexions teòriques
al voltant d'allò relacionat amb la renovació pe-
dagògica i les escoles d'estiu. A partir del primer
congrés de MRPs a Barcelona, en la primera set-
mana de desembre de 1983, s'ha obert en els
grups més nous, i en d'altres més consolidats,
tota una dinàmica que ha obligat a replantejar-
nos o a resituar el debat en torn de la identitat i
clarificació d'objectius d'aquests moviments
d'ensenyants, de base i autònoms, que sota
l'objectiu comú de defensa i aprofundir en el
contingut de l'escola pública renovada i arrelada
a cada realitat sòcio-cultural i històrica s'han
anat extenent al llarg de l'Estat. En aquest
congrés Í en els encontres de coordinació haguts
periòdicament, els grups hem reafirmat la nostra
independència i hem fet esforços per a recuperar
el discurs utòpic en torn de l'escola.

També l'Administració educativa central, per
boca del seu màxim responsable, va expressar
amb claredat el reconeixement de la tasca dels
MRPs, tant en el necessari respecte a la seua
autonomia com en el suport econòmic Í de infra-
estructura des de les administracions local, auto-
nòmica Í central. La pràctica concreta d'aques-
tos mesos transcurrits ens indica que aquestes
paraules s'han acomplit d'una manera desigual,
segons les circumstàncies polftiques
específ iques en els diferents l locs-
administracions del nivell de sensibilitat dels mà-
xims responsables, així com de la vitalitat i enfor-
timent dels grups de renovació pedagògica en
cada àmbit territorial.

Al País Valencià tenim molt per fer, des de la
Generalitat, des dels governs locals, des dels
propis MRPs. I tot això tenint en compte que no
és possible una transformació en l'educació si
els responsables polítics no es recolzen en els

grups d'ensenyants Í en les organitzacions sindi-
cals i socials, que han demostrat a través de
molts anys de lluita Í treball estar disposades a
fer realitat el projecte d'Escola Pública Valen-
ciana. Per tal d'afavorir aquesta col·laboració
mútua, cal deixar de costat els favoritismes, des-
confiances, protagonismes Í tot tipus d'enfocs
discriminatoris.

D'altra banda, els moviments de renovació pe-
dagògica tenim encara molts passos que donar.
Si el primer d'ells fou consolidar com a projecte
aglutinador i continuador dels organitzadors de
les escoles d'estiu l'associació MRP Escola d'Es-
tiu del PV-comarques de València, hem de donar
encara el pas de trencar el propi aïllament; enfo-
car el nostre treball d'una manera més global i
contínua, partint del específic de cada grup de
treball membre del MRP, així com oberts a tots
aquells grups nous que es creen dins i fora del
marc de l'Escola d'Estiu. Sols si som capaços
d'ajuntar els esforços, d'arribar a formes de rela-
ció més estables i coordinades sense perdre
l'autonomia de cada grup, Í això creguem que és
possible a partir del model adoptat pel MRP Es-
cola d'Estiu del PV de les comarques de Valèn-
cia, traurem una major rendabilitat al nostre tre-
ball Í motivarem a molts ensenyants a
incorporar-se a aquesta tasca. Amb aquestos
plantejaments podrem també enfortir la nostra
posició com a MRP, de cara a fer més possible
un reconeixement real des de l'Administració.

Com veieu, són molts els temes que anem a
plantejar-nos en aquesta IX Escola d'Estiu. Des
del esperit unitari i obert que ha estat la norma
en totes les escoles, tenim l'obligació
d'enfrontar-los, però no sols hem de participar
en la discussió uns pocs, sinó tots els que amb la
vostra presència activa feu l'Escola d'Estiu.
Voldríem que aquesta actitud participativa
començarà ja en cadascú i es reflexara en totes
les activitats de l'escola, molt especialment en
els seminaris Í en l'assamblea general.

No podem menysprear tantes hores de treball
i incerteses. El repte el tenim aquí i deu ésser un
al·licient per a tots els que volem contribuir a una
nova escola, renovada Í al servei del poble valen-
cià.

M. R. P. Escola d'Estiu.
del Pafs Valencia-

Comarques de València
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

CASTELLÓ
Del 2 al 14 de juliol de 1984

CP Errando Vilar. INB Almassora

Didàctiques.
Seminaris.
Tallers.
Cursets monogràfics.

Informació! matrícula: Del'11 al 28 de juny.
Lloc: Col·legi de Llicenciats. Major, 87 (225645).
Preu: 2.000 pessetes.
Castelló de la Plana.

Seminaris
«Educació per la pau».
«Clarificació i problemàtica de la renovació pedagògica».

Tema general
«Educació ambiental: escola i medi».

Cursets

MONOGRÀFICS
— No violència! educació pera la pau (Col.lectiu La Puça).
— El vídeo com instrument en la tasca educativa (José Beas).
— Introducció a les tècniques del vídeo (J. M.Pérez}.
— Història del cinema a través dels gèneres (R. Amiguet}.
— Iniciació al cinema (M. Arrufat).
~- Agricultura biològica (Maríano Bueno}.
— Cuina (Aurèlia Marzà}.
— Llenguatge amninistratiu (Avel.li Flors).
— Introducció a l'antropologia cultural (Gemma Centelles).
— Estimulació precoç del xiquet (M. Monferrer).
— Trastorns del llenguatge infantil (M. Monferrer).
— L'ensenyament autodirectiu (M. Peiró).
— Preescolar (C. Mira).
— Diagnòstic i tècniques de tractament dels trastors greus de la

conducta, llenguatge i personalitat infantil (H. Sales).
— Trastorns del llenguatge oral i escrit en preescolar Í cicle inicial

(Pilar Ferrer).
— Educació sexual (J. J. Borràs).
— Aplicació de la informàtica a l'ensenyament (C. Sànchez).
— Iniciació a les tècniques astronòmiques (J. A. López Ortiz).
— Les ciències socials al cicle inicial Í mitjà: continguts i didàctics

(Francesc López).
— Com treballar el llenguatge, la plàstica i les experiències a partir

d'un conter (Rosalia CaminaR).
— Cicle inicial: experiència i globalització (M. Segarra).
— Organització de parvulari (Eulàlia Verdel).
— Dances populars (Eulàlia Verdel).
— Festes populars al parvulari (Eulàlia Verdel).
— La comunicació a l'escola infantil (Joana Caparrós, Imma Gime-

no}.
- Del llatí al català (Avel.li Flors).
— Documentació oficial de l'escola en català (A. Flors).
— Didàctica del valencià (M.a Dolors Mas).
— Introducció a la informàtica (F. Martínez, del COM).
— Cartografia (J. L. Constante).
— Història universal (Trullen).
— La formació professional; anàlisi de la situació actual i perspec-

tives de futur (V. Tirado).
— Els parlars de Castelló (LI. Gimeno).

DIDÀCTICS
— Mètode global per a l'aprenentatge de la lecto-escriptura (J. Ce-

brién).
— Música activa (M. P. Orrios).
— Matemàtica operatòria al cicle inicial (Seminari «El dimecres»},
— Jocs matemàtiques per a grans i xiquets (P. Martín).
— Ensenyament de les matemàtiques en E. Especial (P. Martín}.
— Ciència experimental i creativa a l'EGB (equip-taller de ciència

creativa).
— Treballs pràctics de Fiq. com a xicotetes investigacions fJ. Pa-

yà).
— Noves orientacions en els cursos de preescolar).

TALLERS
- Ball.Avel.li Gómez.
~ Entrenament de l'actor. Elemental. Xarxa.
— Entrenament de l'actor. Mitjà. Xarxa.
— Taller d'expressió a preescolar i cicle inicial. Felip Prades.
— Ioga. Introducció. Centre de Ioga.
— Titelles à l'escola. Bagatela.
— Construcció de màscares. Bagatela.
— El cant coral a l'escola. Ferran Badal.
— Taller de dansa contemporànea. G. Foschi.
— Encuadernació. Iniciació. S. Martí.
— Encuadernació. Mitjà. S. Martí.
— ExpresiÓ corporal. D. Mota.
— Iniciació a la pintura a l'oli. Amat Belles.
— Torn II. P. Barrachina.
— Esmals I. P. Barrachina.
— El còmic.'.X. Rambla.
— Artesania de l'espart. Carme Lahoz.
— Geo-plast. obrador de pintura plana. X. Sorolla.
— Plàstica o educació per la pintura de la imatge. Elvira Gual.
— Conferències, proyeccíons, festes...

PALANCA
SEGORBE. Del 2 al 7 de julio

CURSOS MONOGRAFICOS
(mariana, de 10 a 11.30)
1. Introducción a la antropologia. Gemma Centelles Royo.
2. El nifto investiga en EGB: Taller de Ciència Creativa. Misla-

ta. Valencià.
3 . Las ciencias sociales y su metodologia. Carlos Fradejas.
4 . La educación sexual. Luís Mitjans Lafont.
5 . El medio ambiente natural del Alto Palancia. Juan Bta. Ors

Martínez.
6 . Técnicas Freïnet en la escuela. Tomàs Medina Membrilla y

MCEP.
7 . Introducción al lenguaje Basic. Manuel Sanchis López.
8 . Pedagogia de la voz. Miguel Bou Pifión.
9 . Mot o d os de aprendizaje de la lecto-escritura. Amparo Berzo-

sa y Amadeo Edo.
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La Llengua dels
Cidelniciali Cicle Miti.

Amb llibres atractius, dinàmics, 1-enovadoiï i rigorosamentpedajògics.

Els llibres Gegants, Xicalla, Sénia, ManolliAplec introdueixen de manera
senzilla i entenedora l'alumne en l'estudi del valencià, ambunabase

rigorosament científica. Els llibres del'alumne són complementats amb les
corresponents Propostes didàctiques per al mestre.

^Editorial

BARCANOVA
G Renowió Pedagogia en mma.



RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

TALLERES(tarde /de4a6)
1 . Encuadernación. Miguel Bou Pifíón.
2 . Pràctica en el taller de escritura. José Manuel López Blay.
3 . Iniciación a la fotografia. Tomàs Bueno Díaz.
4 . Alfarería popular segorbina. José Escrig y Vicente Gil.
5 . Macramé. M." Dolores Monterde Gil.
6 . Expresión y juego dramàtico. Miguel Àngel Prades Celma.
7 . Introducción al folklore coreogràfico del Alto Palancia. Ma-

nuel Gíl Desco y Manuol Benedito Fornís.
8 . Esparto. Marcelino Ginés Villanueva.
9 . La creatívidad en el nino a través de la plàstica. Jaime Tenas

Gonzélez.
1 O . Mimbre. Miembros de la Granja Escuela Mas de Noguera

(Caudiel).

Tema general:
RENOVACION
PEDAGÒGICA
(mafíanas, de 12.30 a 2)

Conferenciantes:
— Baltasar Vives (director general de EGB de la Conselleria).
— Marcelo Díaz (inspector de zona).
— Gonzalo Anaya (catedràtica de la E. U. de Formación del Profe-

sorado. Valencià).
— Miembros de la Granja Escuela de Mas de Noguera (Caudiel).
- Miembros del MCEP.

Calendario: Del2al7 dejulio de 1984.
Lugar: Institutode Formación Profesional. Segorbe.
Matrícula: 1.800 pesetas (hay posibilidad de media matrí-

cula: 900 pesetas).
Forma de matrícula: Personalmente en el IFP de Segorbe

a partir del 11 dejunio, hasta el 30.
Por correo, en la misma dirección: Instituto de Formación

Profesional. Avenida Constitución, s/n. SEGORBE.

VALÈNCIA

Seminaris
1. Normalització lingüística.
2. Renovació pedagògica i formació del professorat.
3. Escoles infantils.
4. Escola Í medi (tema general).

Extracursets
Raconets (migdia).
Exposicions.
Xerrades (vesprada).
Teatre (al Saler i València).
Música i festa (al Saler i València).
... i moltes altres coses.

IX Escola d'Estiu PV. El Saler (L'Horta)

Del 2 al 3 de juliol de 1984

CP Lluís Santóngel (El Saler)

Informació i matrícula:
Col·legi Doctors i Llicenciats
Tirso de Molina, 3
Telèfon (96) 349 39 10

MONOGRÀFICS
1.01. Pedagogia social: alternatives a la marginació social del

menor.
1.02. Teoria de l'aprenentatge.
1.03. Els mitjans de comunicació i el procés.
1.04. Organització, gestió i participació als centres públics

d'EGB.
1.05. Iniciació al grup d'encontre i dinàmica personal.
1.06. Escola iesplaj.
1.07. Educación, cultura y ciència en la escuela.
1.08. Curso de simbologia fundamental.
1.09. Aprendre el sexe, el sexe a prendre.
1.10. Com desenvolupar un programa d'acció educativa inter-

disciplinar a partir de l'entorn ecosistèmic?
1.11. El medio ambiento y la escuela.
1.12. La realidad del nifío de cuatro aftos y la escuela, aporta-

ciones del psicoanàlisis.
1.13. Disono de estratègies de trabajo en el àrea tecnològica

(reforma de las ensehanzas medias-formación profesio-
nal).

1.14. Introducción al psicoanàlisis para educadores.
1.15. La ciència a l'escola, entre la ignorància, l'admiració i

l'odi.
1.16. Integració escolar-laboral i social de la persona discapaci-

tada.
1.17. El yoga en la èducación.
1.18. Danses pera xiquets.
1.19. Tallers de ciències en preescolar, cicle inicial i mitjà.
1.20. Tallers de ciències a la segona etapa d'EGB.
1.21. Interpretación prehistòrica de los juegos y juguetes anti-

guos en el Pafs Valenciano.
1.22. La imagen: tecnologia y anàlisis. Importància en el proce-

so educa tivo.
1.23. Bases de la medicina naturista.
1.24. Una altra metodologia: Descobrim la ciutatde València.
1.25. Introducció a la medicina naturista.

DIDÀCTICS
3.01. Ensenyament en català al parvulari.
3.02. Didàctica del català com a segona llengua.
3.03. Didàctica del català com a segona llengua del cicle

inicial i mitjà.
3.04. Introducció al vídeo en l'educació.
3.05. Iniciació a la creativitat (fàbules i contes de la mi-

tologia greco-romana).
3.06. La creació poètica a l'escola.
3.07. El taller de ciències naturals: una possibilitat per a

la investigació didàctica i metodològica.
3.08. Nous plantejaments en la didàctica de la història a

la segona etapa de l'EGB.
3.09. Estimulació precoç del xiquet.
3.10. La biblioteca escolar.
3.11. L'escola de camp: una experiència d'adaptació al

medi i recerca d'alternatives en l'EGB.
3.12. Interpretació prehistòrica dels jocs i joguets antics

del Pals Valencià.
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3.13. Didàctica de segones llengües (el francès).
3.14. La investigació educativa en l'ensenyament de les

ciències: Pera què?
3.15. Didàctica del català per a castellanoparlants. Pàr-

vuls i cicle inicial.
3.16. L'educació vial a l'escola.
3.17. Iniciació a l'educació física a l'escola.
3.18. Els continguts d'aprenentatge en EQB mitjançant

el joc corporal.
3.19. Curs dinàmic-pràctic de relaxació i expansió vital;

tècniques de ioga, meditació i massatges.
3.20. Sobre la sexualitat femenina en psicoanàlisi.
3.21. Enfortaliment de la veu per a mestres.
3.22. El teatre de titelles en l'escola.
3.23. Dansa-jazz.
3.24. Introducció a la metodologia i tècniques Freïnet.
3.25. Curs de llengua catalana.
3.26. Curs d'ortofonia.
3.27. Danses per a adults. .,-,

TALLERS
4.01. La expresión corporal. Iniciació n a la danza.
4.02^ Iniciació al MIM.
4.03. Expressió corporal per a mestres. 6
4.04. L'esport a l'escola: Organització, planificació, estructura-

ció (basquetbol, handbol, voleibol Í atletisme).
4.05. Taller de la posada en escena.
4.06. Pedagogia experimental.
4.07. I Curset d'Iniciació a l'Esgrima.
4.08. La vivència bioenergética del cos.
4.09. La dansà i la jota. v

4.10. ^Juguem a...? El joc teatral com , activitat lúdico-
educativa. : i I

4.11. El taller de teatrea l'escola. ; j í- i
4.12. Curs de massatge-relaxació.
4.13. Taller massatge sensitiu «gestàltíco».
4.14. Massatge i autoperfecció. ,
4.15. Ballsdesaló.
4.16. Jocs. El joc al procés educatiu. Jocs variats.
4.17. Contar, cantar, ballar, dansar, viatjar, somiar, disfrutar...
4.18. Aprenentatge i joc.
4.19. Introducció a la dolçaina.
4.20. Tu també pots aprendre música ara!
4.21. Pilota valenciana.
4.22. Menjar i beure.
4.23. El xiquet del parvulari investiga el món vegetal.
4.24. Activitats en la devesa de l'Albufera.
4.25. L'energia nuclear: El cas de Cof rentes.
4.26. La imatge a l'escola.
4.27. Iniciació a la fotografia en blanc i negre.
4.28. Iniciació a la fotografia.
4.29. El taller fotogràfic a l'escola.
4.30. Curset «Enosa» amb instruments òptics., i aparells de pro-

jecció.
4.31. Introducció al vídeo en l'educació.
4.32. Papiroflèxia (el joc-ciència del paper doblegat).
4.33. Ceràmica.
4.34. Curset de màscares.
4.35. Introducció al gravat: gravat tipogràfic, xilogràfic...
4.36. L'art monumental a l'escola: construcció de monuments

partint de materials de desfet i altres.
4.37. Iniciació al tapfs.
4.38. Taller d'art «efímero» i altres coses.

ELX
Seminaris
• EDUCACION PARA LA PAZ. Ponente y coordinador: José Ma-

nuel Toledo. Prevista la participación de grupos pacifistas.

CLARIFICACION Y PKOBLEMATICA DE LA RENOVACION
PEDAGÒGICA. Prevista la participación de Gonzalo Anaya, Fioren-
zo Alfieri y Grupos de Renovación Pedagògica.

TEMA GENERAL
• EDUCACIÓ AMBIENTAL: ESCOLA I MEDI. Es desenvoluparà en

un Seminari amb unes sessions comunes i altres d'investigació pràc -
t í c a

en Grups de Treball sobre els microambients:
— Aigua i desertització.
— Ecosistema urbà.
— Energies.

Actuaran com a coordinadors diversos grups ecologistes i de Didàc-
tica de la Natura.

Cursets

MONOGRÀFICS
1. Dificultades del aprendizaje como signo de perturbación en

el nino. Rosie Smith.
2. Dificultades del aprendizaje como signo de perturbación en

el nino íperfeccionamiento). Rosie Smith.
3. Federico García Lorca: Hacia un comentario. Ramon Asque-

rino Ferna'ndez.
4. Impostación de la voz. Candelaria Fernandez.
5. La poesia de Pablo Neruda: Metodologia y crítica. José Car-

los Rovira Soler.
6. Sobre narrativa, literatura y poesia. Josep Piera.
7. Història àrab del País Valencià. Mikel Epalza.
8. El temps de les festes. Josep L. Bernabeu.
9. Funcionament del Departament de Valencià en una escola

que escolaritza en valencià. Isabel Dolç Í Colomer.
10. Horaris flexibles al cicle superior d'EGB. Honorat Resurrec-

ción i Ros.
11. Escoles d'adults: Realitat i futur. Gracia Jiménez i Tirado.
12. Programació bàsica i fundaments de l'ordinador. Seminari

IBCarrús-UNED.
13. Informàtica bàsica. Programació Basic. Seminari IB Carrús-

UNED.
14. Modelo de anàlisis geogràfico espacial: L'Alacantí. Ramiro

Mufíoz Haedo.
15. Como ayudar a conocer a urvninu: Criterios psicológicos.

Maite San Miguel.
16. Adolescència e intimidad: ^una asígnatura?. Maite San Mi-

guel.
17. El estadio del espejo. Oscar Estrada.
18. Sociolingüística i educació. Francesc Gimeno Menéndez.
19. Panoràmica general de la literatura medieval catalana. Joa-

quín Gonzélez.
20. El nino y su lenguaje. Prevención de las dificultades. Marisa

Rodes Bravo.
21. La gramàtica generativa. Sebastià Bech.
22. Llengua Standard i variants dialectals en l'escola. Jordi Colo-

mina.
23. Las escuelas infantïles como instïtución pedagògica. Equi-

po EEII d'Elx.
24. El dialogo corporal entre el educador y el nino. Aurora Payé

Mas.
25. El lenguaje: una experiència natural vívida a través del

cuerpo. Aurora Payà Mas y Maria Pera les Candela.
26. El nino de 18 a 36 meses. Javier Díaz Pascual.
27. Metodologia de trabajo en la escuela infantil: rincones de

juego. M. Garzón.
28. Sociologia de la educación. Ernest García.
29. Algunos momentos difíciles en la escuela infantil. Fernando

Egea.
30. Rol del docente. Anà Martínez Rodríguez.
31. ^Qué entendemos por aprender? Anà Martínez Rodríguez.
32. El nino receptor y recreador de literatura. José Sempere Ve-

lasco.
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33. Legislació i organització dels centres de batxillerat. Els se-
minaris didàctics. L'acció tutorial. Pere López Llorens.

34. Agricultura biològica y natural, Lorenzo Marco Baró.
35. El rol del maestro. Anà Martínez Rodríguez.

DIDÀCTICS
1. La creatividad a l'escola. Marifé Arroyo.
2. Didàctica del valencià per a no valencianoparlants. Joan

Ponsoda.
3. Utilització de la impremta a l'escola. Josep Antoni Ruiz i

Díaz.
4. Geometria plana. Joan Josep Climent Coloma.
5. Los talleres optativos en el cicló medio y superior. Elida Lu-

pariay RemeZaragoza (Colectivo Aire Libre).
6. Ensenyament de les matemàtiques entre els 12 i els 16 anys.

Grup Zero.
7. Les ciències naturals al cicle superior: Eixides al camp. Jo-

sep Sogorb.
8. Iniciación a la pintura y sus relaciones con el niho. Felisa Es-

teban Tudela.
9. Los orígenes de la expresión. Rafael Ca'mara del Portillo.

10. La expresión plàstica en el contexto de los talleres de ex-
presión. Rafael Càmara del Portillo.

11. L'ensenyament del valencià en EGB. Orientacions metodo-
lògiques. F. Romà Font,

12. Una programació per a l'estudi comarcal. Pascual Ruso.
13. Idees per a una classe de música valenciana. Enric Pellín ï

Domenge Boronat.
14. Técnicas Freinet. Glòria Armengol y Josep Sogorb.
15. Flora i vegetació de les nostres comarques. Daniel Climent.
16. Didàctica de las ciencias sociales. Pilar Maestro.
17. Una experiència d'estudi de la localitat i l'entorn. Departa-

ment de socials CP Pedreguer.
18. Aprenentatge en valencià. Àngel Crespo.
19. Llengua i literatura al cicló superior. Juli Palou.
20. Iniciación al yoga. Miracle Campillo y Vicente Diànez.
21. Metodologia y didàctica del francès en la EGB. Juan Cantos

Alfaro.
22. Introducción de la imagen en la escuela. El cine como cen,-

tro de interès escolar. Miguel Àngel Guillén Agraz (CEISE).
23. Didàctica del inglés. Jonathan Whitehead.
24. L'educació física a la primera etapa d'EGB. Assumpta Antú-

nez Roca.
25. L'educació física i esports a l'EGB. Assumpta Antúnez Roca.
26. Experiència de recull de literatura de transmissió oral. Mi-

guel Martínez.
27. La dramatización como creación e ïnvestigación. ATÉ. Elx.

Extra-cursets

TALLERS
1: El taller de tapices. Carrnende la Rosa.
2. Ceràmica en la segunda etapa. Maria Ponsoda.
3. Iniciación al torno. Emili Boix.
4. Ceràmica RAKU, modelada y esmaltado. Matilde Carbonell

Pau.
5. Taller de pintura y dibujo. Antònia Baeza i Antònia Soler.
6. Iniciación a la pràctica fotogràfica. José Luis Uclés.
7. Artesania del esparto y palma. Joan Pomares.
8. Iniciación al macramé. Amparo Zaragoza.
9. Curso practico de jardineria y herboristería. S. Bordonado.

10. Expresión corporal: iníciación. Helena ferrari.
11. Expresión corporal: perfeccionamiento. Helena Ferrari.
12. Iniciación a la tècnica del cine. Ivan Aranda.
13. Tècnica de expresión corporal en la EGB. Antonio Rïvera.
14. Teatro y voz colectiva. Ninod'lntrona (Teatrodell'Angolo).
15. Aproximació al folklore: escenografia i indumentària. Con-

xa Chust i Manolo Gil (ALDARULL).
16. Iniciació al telar d'alt lliç. Júlia Bertomeu i Mauri.
17. Taller de «Fogueres»: contenido y elaboración. José Luis

Navarro.
18. Dramàtica creativa. Rafael Ruiz (iniciación).
19. Dramàtica creativa. Rafael Ruiz (perfeccionamiento).
20. Trenat de l'espart i rissat de la palma. Joan Pomares.

RACONETS (diàriament de 12.30 a 1.30)
Dansa. A càrrec del grup Aldarull.
Contes populars. Grup de Literatura d'Elx.
Jocs populars. Grup de Literatura d'Elx.
Petanca (1 .a setmana). Club Petanca.
Petanca (2.a setmana). Club Petanca.
Cuina popular. Gent del poble.
Intercanvi d'experiències.

EXPOSICIONS
• Ceràmica artística:

— Beatriz
— Marí Paz
-Rita
— Matilde

• Articles interessants i revistes referides al medi ambient.
• Plantes de les cormarques del Sud del País Valencià. Daniel Cli

ment.
• Elx antic: Exposició fotogràfica.
• Les fogueres: fotografies i maquetes.

XERRADES

Política educativa. Josep Bevia i Eulàlia Vintró.
«El sainet al Sud del País Valencià». Miquel Martínez.
«La literatura infantil hoy». Federico Martín.
«Xerrada sobre els drets humans». José M.a Mohedano.
«Escola de pares». Mirta Cucó. ,
«Ecologia Í medi ambient a la comare del Baix Segura».
Col·lectiu Vega Baja.
Xerrada feminista. Cristina Almeida.

FESTES

• Excepcional «FESTA INFAIMTIL»amb el grup animador Cetrill.
• Ballet de xiquets i xiquetes del CP El Palmeral. Dirigit per M. A.

Sàinz.
• GRAN FESTA EN LA PLATJA.
• FANTÀSTICA CERCAVILA AMB FOCS ARTIFICIALS PER A

GRANS I MENUTS.
• GRAN FESTA DE CLOENDA.

PEL·LÍCULES I RECITALS

• RECITALS DE MARINA ROSELLA LA ROTONDA.
• TEATRE: GRUP POLSEGUERA. Poemes i l'obra d'Arrabal PIC-

NIC.
• Cine: EXCALIBUR (versió catalana).
• Cine: LA CIUTAT CREMADA (versió catalana).
• Cine: LEVANTE FELIZ: PAÍS PERPLEIX.

... I MOLTES ALTRES COSES.

Matrícula

De l'li al 28 de juny, de 5 a 8 vesprada, en el CP El Palme-
ral. Carrer Hort del Formigó, s/n. ELX.

Informació

CP FESTA D'ELX. Telèfon 46 38 09.
CP EL PALM ERAL. Telèfon 4510 67.
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LA GRANOTA CONTISTA
(recuperació de contes populars)

BARRETS BARATA RIALLES
carme miquel

EL POBLE SENSE COLOR

LA PLUJA BOJA

SOPA DE LLETRES

anna clariana
• *
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