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Les escoles d'estiu

«El Libro Blanco»
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A l'últim número d'ALL-l-OLI lamentà-
vem el funcionament de la Taula Sindical i
informàvem de l'escrit que el STE del PV,
CC. OO. i Anpe dirigiren a la Conselleria
d'Educació, exigint uns punts mínims per a
que la nostra presència allí tingués sentit.
Els punts esmentats han estat acceptats
per l'Administració. A partir d'ara, les co-

ses poden funcionar tan mal com l'any pas-
sat, almenys però, les regles del joc van a
restar més clares. Es tracta, en qualsevol
cas, d'un pas possitiu del que cal felicitar -
se.

No podem dir el mateix del funcionament
del Consell Escolar, la vida del qual és pre-
cària i desllavada i la finalitat del qual enca-
ra resta per saber si és la de ser un òrgan de
discussió, consulta i assessorament o un
Itoc on el PSOE va a legitimar els seus pro-
jectes a partir de la discutible composició
del Consell Escolar í a travers de les consig-
nes impartides a l'abrumadora majoria dels
seus membres institucionalment lligats at
partit. El que aquests membres tingueren
una reunió prèvia abans de l'última reunió



del Consell ens sembla suficientment signi-
ficatiu,

j

Es urgent clarificar el món associatiu dels
pares d'alumnes. Aquest és un tema
complexe en el que el STE del PV no
sempre ha jugat d'una forma compromesa i
clara i en el que l'Administració ha fet més
electoralisme que potenciació responsable
del que suposa donar al usuari de l'educa-
ció el lloc que li correspon. En aquest sen-
tit, la Federació de Pares d'Alumnes de Va-
lència és un exemple clarificador de servilis-
me polític i falta de coherència. Ha arribat
el moment de plantejar-se, allà on faça fal-
ta, una relació clara i estable entre els tre-
balladors de l'ensenyament Í les federa-
cions de pares, í per aconseguir-ho cal en-
cetar un debat profund sobre les funcions Í
competències d'ambdós col·lectius.

Acaba d'eixir una nova legislació sobre
l'ensenyament del valencià, que en una pri-
mera lectura trobem més progressista que
l'anterior. L'Administració deu saber que
estem disposats a recolzar-la en la mesura
en què els seus plantejaments coincideix-
quen amb els nostres, que no són altres
que els que hem mantingut sempre els tre-
balladors progressistes fa molts anys.

Enguany, a partir de la inminent aproba-
ció de la LODE, es va a produir una inflació
de lleis i decrets de gran transcendència al
món de l'ensenyament. Al ALL-I-OLI hem
publicat els avantprojectes més importants
que poden posar-se en vigor aviat: plan-
tilles, horaris, trasllats... També caldrà re-
cordar la nostra responsabilitat front a la
LODE, una llei que és absolutament insufi-
cient, per aconseguir que, a més a més, no
tinga un desenvolupament regressiu, tant a
nivell estatal com a nivell autonòmic. Pos-
siblement aquesta siga la tasca més impor-
tant del curs 84-86, junt a la tradicional
reivindicació d'unes eleccions sindicals, un
dret democràtic que a la funció pública en-
cara no ha arribat.

Dels clàssics problemes de principi de
curs, encara no en podem parlar. De mo-
ment deixarem constància de la inoperén-
cia i incompetència dels Serveis Territorials
de València, que a força de costum ja no
sabem si són típics o tòpics.
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En el ultimo número de ALL-I-OLI la-
mentàbamos ei funcionamiento de la
Taula Sindical e informàbamos del
escrito que el STE del PV, CC. OO. y el
ANPE dirigieron a la Conselleria d'Edu-
cació, exigiendo unos puntos mini mos
para que nuesíra presencia allí tuviese
sentido. Los puntos mencionados han
sido aceptados por la Adminístración, A
partir de ahora las cosas podran fun-
cionar tan mal como el ano pasado, pe-
rò al menos las reglas del juego estaran
mas claras. En cualquier caso se trata
de un paso posïtivo del que debemos fe-
licitarnos.

No podemos decir lo mismo del fun-
cionamiento del Consell Escolar, cuya
vida es precària y deslavazada y cuya fi-
nalidad aún no sabemos si es la de dis-
cutir, consultar y asesorar o un lugar
donde el PSOE puede legitimar sus pro-
yectos a partir de la discutible composi-
ción del Consell y de la abrumadora
rnayoría de sus miembros institucïonal-
mente ligados al partido, mediante con-
signas. El que estos miembros tuviesen
una reunïón prèvia antes de la última
reunión del Consell Escolar nos parece
suficientemente significativa.

Es urgente clarificar el mundà aso
ciatívo de los padres de alumnos. Se
trata de un tema complejo en el que el
STE del PV no siempre ha jugado de
una forma comprometida y clara, y en el
que la Administración ha hecho mas
electoralismo que potenciacitín respon-
sable de lo que supone dar al usuario de
la educación el lugar que le correspon-
de. En este sentido, la Federación de
Padres de Alumnos de Valencià es un

ejemplo clarificador del servilisme
polrtico y falta de coherència. Ha llega
do el momento de planiearse, allà don-
de sea necesarïa, una relación clara y
estable entre los trabajadores de la en
senanza y las federaciones de padres, y
para conseguirlo es necesario comenzar
un debaté en profundidad sobre las fun-
ciones y competencias de ambos colec-
tivos.

Acaba de salir una nueva legislación
sobre la ensenanza del valenciano, que
en una primera lectura consideramos
mas progresista que la anterior. La Ad-
ministración debe saber que estamos
dispuestos a apoyarla en la medida en
que sus planteamientos coíncidan con
los nuestros, que son los mismos que
hemos mantenido siempre los trabaja-
dores de la ensefianza desde hace
muchosanos.

Este ano, a partir de la inminente
aprobación de la LODE, se va a producir
una inflación de leyes y decretos de
gran transcendència en el mundo de la
ensenanza. En el ALL-l-OLl hemos
publicado los anteproyectos mas impor-
tantes que pueden entrar rapidamente
en vigor: plantillas, horarios,
traslados... También habrà que recor-
dar nuestra responsabilidad ante la LO-
DE, una ley que es absolutamente insu-
ficiente, para conseguir que no tenga
ademàs un desarrollo regresivo, tanto a
nivel estatal como a nivel autonómico,
Posiblemente este sea el trabajo mas
importante durante el presente curso,
aparte de la tradicional reivindicaciòn de
las elecciones sindicales, un derecho
democrético que todavia no ha llegado
a lafunción pública.

De los clàsicos problemas de princi-
pio de curso aún es pronto para hablar.
De momento dejaremos constància de
la inoperancia e incompetència de los
Servicios Territoriales de Valencià, que
a fuerza de costumbre ya no sabemos si
son típicos o tópicos.
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ACCIÓ SINDICAL

S'HAN QUEDAT A MITAT CAMÍ

LLIBRO BLANCO»
El STE-PV va denunciar al Consell Escolar Valencià la dificultat del treball al si d'aquest

organisme sense conèixer el pla de treball de la Conselleria. La resposta la va donar el ma-
teix Conseller quan a la segona convocatòria del Consell anuncià que abans de la darrera
reunió de l'any els membres de l'organisme educatiu tindrien un «Llibre Blanc» amb les
grans línies de la Conselleria per els propers cursos.

No ens va enganyar el conseller, abans
de començar la darrera reunió del Consell
Escolar, els consellers es trobarien amb el
«Libro Blanco de la Educación en la Comu-
nidad Valenciana», que per no contrastar
amb la tradició de les actes del Consell ve-
nia editat en la llengua oficial (castellano).

No era el «Libro Blanco» el texteque de-
sitjàvem, ni tampoc el que el pròleg anun-
cia que vol ser, «un material para saber lo
que hay, determinar lo necesario, valorar
económicamente to proyectable».

En efecte, sense voler tancar ací l'anàlisi
d'alguns aspectes concrets del mateix, as-
senyalarem avui els aspectes en què el
STE-PV coincideix plenament amb la Co-
missió de Renovació Pedagògica del ma-
teix Consell Escolar.

En primer lloc, trobem una contradicció
al llarg del llibre, entre el que deuria ser un
llibre de divulgació general i un material per
«saber lo que hay.,,, etcètera» tal com pre-
tén el pròleg del llibre.

En el llibre trobem l'absència de dades
estadístiques fonamentals, amb una meto-
dologia d'observació general més que
estadístic i una falta de referències pressu-
postàries que impossibiliten fer una anàlisi
seriosa del programa de la Conselleria. A
més a més, trien com procediment
estadístic el d'un Servei d'Inspecció que no
li dona vergonya presentar (pàg, 132Ï un
bon grapat de centres i pobles de les co-
marques valencianes en un gràfic de «sin
datos».

Un altre aspecte a considerar seria el de
les pretensions lingüístico-filosòfiques del o
dels autors, que després de la referència a
la «onceava tesis de Feuerbach» per a de-
mostrar que coneix Marx (pàg. 7), no dubta
en assenyalar que «es de justícia senalar la
receptividad que el profesorado de la ense-
fianza bàsica manifiesta siempre que las
autoridades educativas le muestran el se-
fiuelo de alguna reforma o innovación edu-
cativa» (pàg. 29), o que «remansados los
animós y frustradas algunas ilusiones de
acratismo adolescente, nadie se atreve a
poner en duda la fuerza de impulsiòn reno-
vadora que solo desde una inspección de-
mocràtica y profesional se puede ejercer en
el sistema escolar» (pàg. 91), i clar, «dada
la buena disposicidn y actitud colaboradora
de la inspección de EGB» (pàg. 9), el canvi
ja està fet. Tan sols es tracta de esperar els
diners de Madrid i legislar per decrets (o no
es una idea subjaicent en aquests pa-
ràgrafs?).

El llibre no té la mateixa metodologia per
a Mitjes que per a EGB (l'aroma a inspecció
en EGB, i sindicalisme en EE. MM. es fa
patent en els redactats). Uns profunditzen
en el professorat, altres en la renovació pe-
dagògica; uns en els centres, altres ens do-
nen història sindical. Una història, es clar,
de la FET i de la TE, es a dir, tot això de la
«FETE-UGT en cambio, existente en el
período anterior a 1977» o que «integrando
la UTEP (CC. OO. i STE-PV) determina un
tipo de alianzas ya recogidas como pro-
puestas en el ultimo congreso de
CC. OO...», es a dir, la tàctica de les veri-
tats a mitges (veure pàgs. 78-80).

Tornant a altres aspectes, remarcar l'ab-
séncia d'una anàlisi de la coeducació o dels
centres mixtes o separats, del percentatge
de les dones en el sector i les seves conse-
qüències sociològiques.

També, i per últim, manca una anàlisi del

reciclatge i la Renovació Pedagògica a
l'EGB, Í malgrat que parlen d'un programa
de reciclatge per als professors (de la ins-
pecció no cal ni parlar-hi), amb l'ignorància
de les Escoles d'Estiu i els Moviments de
Renovació Pedagògica (per als quals no
trobem cap referència d'ajuda econòmica a
la pàg. 109), ignorància més perillosa quan
parteix d'una Direcció General que coneix
prou bé aquests moviments Í l'Escola d'Es-
tiu.

En resum, per als estudiosos de la planifi-
cació, cal recomanar els informes (encara
que amb la mateixa referència de I Inspec-
ció) publicats per l'Institut d'Estadística,
per als estudiosos de la política valenciana,
dels projectes educatius, un document bà-
sic: això és el que donem de si. Per a la res-
ta, cal esperar els projectes concrets, les
ordres que els desenvolupen, l'actitud de la
Conselleria davant els sectors implicats per
aplegarà aquests.

NOTÍCIES BREUS DE PRIVADA

SUBVENCIONAR
PERQUÈ?

• L'Audiència Nacional s'ha pronunciat en
contra del recurs presentat per la Federa-
ción Catòlica de Padrea, que plantejava que
era discriminatori que no es donen ajudes
en el cas de que l'alumne renuncie a un lloc
escolar gratuït que estiga més a prop de sa
casa.

* A més a més, en la setència es diu que la
llibertat d'ensenyament reconeguda en la
Constitució no suposa l'obligació de l'Estat
de subvencionar els centres privats. No tor-
nem a repetir totes les crítiques que hem fet
en el debat sobre la LODE, que suposa la
consolidació d'una xarxa de centres privats
sostinguts amb fons públics.

• Tanmateix, les subvencions enguany
han tingut una pujada increïble. Mentre
que els diners destinats al pagament del
professorat s'han incrementat en un 9%,
els destinats al funcionament dels centres
ho han fet en un 173%: s'han multiplicat
per 2.73. Malgrat això, els empresaris tan
sols han pujat el sou un 8.5% al personal
no docent.

• L'elecció dels representants dels
claustres en les comissions de control de
subvencions dels centres han de fer-se al
llarg del mes d'octubre, tant a l'EGB com a
FP I, FP II i educació especial. La votació
ha de ser secreta Í s'ha de fer acta de la ma-
teixa.
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La Llengua dels valencians al
Cicle inicial i Cicle Mitià

Amh llibres tirjelius. dinàmic^ renovadors irigmsaaetitpedagogies.
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Gegants, Xica/^ Sénia, ManolliAplec introdueixen de manera
senalla i entenedora l'alumne en l'estudi del valencià, amb una base

rigorosament científica. Els llibres de l'alumne són complementats amb Ics
corresponents Propostes didàctiques per al mestre.

Editorial

ARCANOVA

Distribució exclusiva ElBxxïlfa, 16
Te/s.

Nms, ï*
Tet- Í20 *>9



ACCIÓ SINDICAL

NOU DECRET DE BILINGISME

UN PASS ENDAVANT
El 30 de juliol ha aparegut el decret de la

Conselleria que desenvolupa la Llei d'ús i
ensenyament del valencià en l'àmbit no
universitari. Fins ara veníem funcionant
amb uns decrets i circulars emmarcats dins
d'una situació de transitorietat per la Llei
4/1983. El present conté alguns avanços
respecte a la legislació anterior.

Assenyalaríem, d'una manera global,
com aspectes positius, l'eliminació de tota
aquella llista de condicions i permissos que
calien per tal d'encetar un pla d'escolaritza-
ció en valencià (diversos apartats de l'ar-
ticle 9), així com la implantació progressiva
al cicle mitjà del valencià com a llengua
vehicular (article 10), les referències al re-
ciclatge del personal no docent, als docu-
ments administratius...

Aquest decret manté però els problemes
fonamentals que apareixen al llarg de tot el
procés ja que ve condicionat per la Llei
d'ús:

• La voluntarietat de l'ensenyament del
valencià a les zones castellano-parlants
{apartat 2 de l'article 1 i article 3í. de la qual
ja hem dit moltes vegades el que pensem.

• La utilització del terme «llengua habi-
tual» en l'article 9 dona Hoc a una certa am-
bigüitat: La llengua habitual no és la llen-
gua pròpia del territori; en aquesta situació
de despersonalització i de substitució
lingüística, la llengua habitual de un xiquet
de la Ribera és possible que siga el castellà,
encara que no fora així fa uns anys degut a
la pèrdua progressiva d'ús del valencià; Í
això no justifica que aquest xiquet siga es-
colaritzat en castellà, més bé el contrari.

• Altra cosa que ens crida l'atenció és
l'article8quan parla dea qui compet la tas-
ca d'orientació, seguiment i suport tècnic
dels professors de valencià, i ens sembla al-
menys curiós que s'adjudique tan sols a la
inspecció; no perquè pensem que no deuria
ser així, sinó perquè obvia la inspecció
d'opereta que patim l'actitut «passota»
quan no entrebancadora dels inspectors i
inspectores d'EGB davant el procés norma-
litzador, obvia que, excepte contades ex-
cepcions, la capacitat orientadora a nivell
pedagògic (almenys de la inspecció d'EGB)
deixa molt que desitjar. Però sobre tot
manca una referència al paper que tenen en
el treball «d'orientació i suport tècnic» els
grups de mestres a nivell local o comarcal,
com a llocs d'intercanvi d'experiències i
elaboració de material, com a llocs on es fa
la renovació pedagògica, com a grups que
l'administració té la obligació de recolzar i
impulsar.
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FINS A QUAN?
Des de fa molt de temps, els mestres

que es plantejaven el seu treball tenint
com a meta una escola pública, popular i
valenciana, començaren experiències
d'escolarització en valencià enfrontant el
que calguera: eren els temps heroics.

Ara, la legislació vigent dona peu a que
els mestres amb molta voluntat i una cer-
ta preocupació pedagògica puguen tre-
ballar en aquest sentit d'una manera més
ampla i sistematitzada. Ara ja r admi-
nistració dïu que afavorirà els projectes
que es presenten, que prendrà les mesu
res administratives que pertoquen, que
els xiquets tenen dret a ésser escolaritzats
en llur llengua habitual (algo es algol...
Ara, moltes d'aquestes escoles tenen que
enfrontar-se amb la incomprensió de la
ignorància, amb l'atac dels de sempre,
que s'aprofiten de les pors dels pares,
amb el perill d'ofegament definitiu de la
seua experiència davant una situació
d'histèria provocada per minories...

Açò està passant en zones valenciano-
parlants on la llengua pròpia í encara la
habitual és el català, açò passa en pobles
com Xeraco, Dénia, Cullera... Quina és la
causa? Que les condicions
sociolingüístiques no són les adients?
Que no és el moment? Que hi han molts

errors de banda dels mestres a l'hora de
plantejar el projecte als pares...?

Més bé sembla que no, que no és això,
i el cas de Xeraco ho demostra: en un
pamflet escampat pel poble que intentava
desprestigiar els mestres que duen enda-
vant el projecte, l'argument fonamental
dels qui no tenen arguments reals que
oposar ha estat el de que amb el valencià
no es va a cap lloc, que la llengua de rela-
ció, la que aprofita en totes bandes, és el
castellà, i per tant, és en aquesta llengua
en la que s'ha d'escolaritzar els xiquets. I
açò troba reso en el poble que té la lliçó
ben apresa per molts anys de repressió i
menspreu, per la seua experiència que li
diu que a l'advocat li ha de parlar en cas-
tellà, que als llocs oficials ha de parlar
castellà, que els papers, els rebuts, els
llibres d'escola, de ciència, van en cas-
tellà, que a la TV es parla en castellà... On
podran anar els seus fills si no coneixen
bé la llengua veritablement important?

Quan entendrà el govern de la Generali-
tat valenciana que l'assumpte de la recu-
peració de la llengua del País Valencià no
és sols un problema d'escola? Quan
manprendrà una tasca normalitzadora
que (i done sentit a l'escola en valencià?



RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

CAP A UNA ESCOLA PÚBLICA I VALENCIANA

IX SCOLA D'ESTIU
ESCOLA D'ESTIU DE VALÈNCIA

L'Escola d'Estiu ha estat la Trobada Pedagògica al nostre país més important quantita-
tivament i qualitativa de tot l'any. Després de varis dies de revisió teòrico-pràctica del
nostre treball a l'escola, hem definit una sèrie de projectes renovadors que van a significar
pera tots nosaltres un nou alè per a la nostra pràctica quotidiana i de grup.

És clar que no depèn només de la individualitat de cadascú, l'Escola enguany ha fet pa-
lesa la necessitat de què les institucions educatives es recolzen en els moviments de reno-
vació pedagògica si volen de debò caminar en una línia progressista i avançada, assumint
en els «actes» de la política educativa del nostre país les línies que els mestres anem defi-
nint. No és pot ignorar tot allò que més d'un miler de mestres (només en la seu de Valèn-
cia) han ref lex ionat .

Els seminaris constitueixen el millor ex-
ponent d'aquesta tasca. Aquest any a la
seu de València han estat treballant cinc
d'ells, que han elaborat un conjunt de pro-
postes i reivindicacions que s'han sintetit-
zat en les següents conclusions:

— Arrelar el treball escolar a la realitat
física, social i cultural de l'entorn experièn-
cia! dels xiquets i xiquetes.

LFescola arrelada al medi i personalitzada
va més enllà de propostes purament meto-
dològiques o de canvis en la tecnologia di-
dàctica. Implica un nou plantejament glo-
balitzador de tot el procés educatiu actiu i
democràtic.

Suposa entendre l'entorn educatiu com
una totalitat on interaccionen elements de
la natura i de la cultura popular i la forma
concreta en que el xiquet els vivència i pro-
cesa.

— Des de l'àmbit del coneixement a
desenvolupar, es posicionem en contra de
la parcelació disciplinar, perdonar pas a en-
focaments inter i transdisciplínars.

— Una escola sense cap mena de margi -
nació: sexual, per diferències ètniques, so-
cials, culturals o econòmiques, o per disca-
pacitats psíquiques, físiques o sensorials.

— El model d'escola arrelada al medi
implica: que els continguts són un instru-
ment més per a la investigació, la selecció
dels quals es farà a partir dels elements cul-
turals de l'entorn.

— Les propostes organitzat!ves (aular

escola, sistema educatiu) afavoriran aquest
procés.

— L'avaluació que propugnem serà pro-
cessual i qualitativa, orientada a la globali-
tat dels elements que intervenen al procés
educatiu.

— Aquest model serà molt més possible
•

si:

• Existeix un recolçament per part de
l'Administració.

• Desapareix el cos d "inspectors,
f
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» Es recolça el paper investigador dels
MRP.

— Tot aquest projecte d'escola no pot
quedar al marge de la planificació educativa
del nostre país. Les nostres experiències
han d'estar presents a l'hora de planificar,
mantenint la nostra autonomia, la política
educativa, així doncs, critiquem la manca
de representació dels MRP al Consell Edu-
catiu del País Valencià, i demanem la cre-
ació d'una taula amb la Conselleria d'Edu-
cació per al tractament de totes aquestes
qüestions,

— En quant a la funció del mestre i a la
seua formació, pensem: el mestre té que
ser una persona activa, participativa i rela-
cionada amb l'entorn més proper. Facilita-
dora d'aprenentatge i no font d Informació.
Capaç de crear un clima afectiu quefacilite
el treball. Capaç d'analitzar, entendre i res-
pectar els alumnes Í situacions que es do-
nen. Constantment obert al canvi.

— Demanem que les escoles de magis-
teri renoven el sistema de pràctiques:

• Fent llistats d'escoles amb mestres re-
novadors.

• Contactant els anomenats «inspectors
de pràctiques» amb els professors tutors Í
els alumnes de pràctiques.

— Des dels MRP plantejem la necessitat
de;

• Participar en l'elaboració dels progra-
mes de formació inicial.

• Potenciar la participació dels alumnes
de Magisteri en seminaris, trobades, estat-
ges...

• Participació activa dels mestres dels
MRPS en les classes de l'escola de magis-
teri.

— Respecte a les escoles infantils, de-
fensem la seua integració en el sistema es-
colar.

— La normalització lingüística és doncs,
punt de reflexió ineludible i més encara
quan no poguem acceptar-la com la intro-
ducció d'assignatura dins I horari escolar.

Eixa introducció és una mesura parcial i in-
suficient que pot esdevenir inútil per l'ab-
sència del valencià a l'esfera pública.

Del que hem dit poden anar deduint-se
els elements bàsics de l'escola que volem:
viva, activa, creativa, investigadora, crítica,
element de canvi i de progrés social, oberta
a la vida i a l'organització de la vida, una es-
cola ecològica pel que té d'equilibrada res-
pecte a les funcions que desenvolupa i arre-
lada a l'ecosistema i solidària respecte a la
terra i a les persones que en ella vivim i tre-
ballem.

Han col·laborat amb nosaltres durant
aquesta escola d'estiu moltes persones im-
portants en el món de la investigació i reno-
vació, com ara: J. L Aracil (socio-
lingüista), Sénchez Moro (membre de la
Comunitat Europea en la Comissió de Medi
Ambient), Gimeno Sacristan (catedràtic de
Pedagogia!, Vicent Torrent (membre d'Al
Tall), Gonzalo Anaya (catedràtic Escola de
Formació del Professorat) i un llistat enor-
me de companys que ens han ajudat en
aquest treball.

Per últim, volem assenyalar de manera
especial l'homenatge afectuós, sincer i
entranyable fet per l'Escola d'Estiu a Gon-
zalo Anaya, company infatigable que ens
anima a tirar endavant. Gràcies per tot,
aquesta festa va ser inolvidable per a tots
els que la vàrem viure.

I ara resta esperar la X Escola d'Estiu
preparant-la des de ja en els grups de tre-
ball, trobades, reunions i treball diari, A
tots vos convidem.

ACOÓ CULTURAL
DEL MÍS VALENClK
és una resposta ccoscent i serena
a mc^ pnjüennes que ets
temem
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RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

ESCOLA D'ESTIU D'ELX

La IX Escola d'Estiu del País Valencià acabo en Elx el sàbado 14 de julío. Fueron once
días en los que 780 personas (680 inscritos, 80 profesores y 20 miembros de la Comisión
Organizadora) acudimos a una cita común, històrica para unos, nueva para otros, però ne-
cesaria para todos.

Como decíamos en el prologo de nuestro programa: «La Escola d'Estiu se propone
continuar siendo bàsicamente un lugar de encuentro e intercambio de experiencias de per-
sonas que desean disfrutar aprendiendo, ensenando, debatiendo todo tipo de temas, y en
especial los educativos, bailando e investigando. Y que todo ello tenga una proyeccion al
resto de personas implicadas en la educación y a la sociedad en general, posibilitando la
continuidad de estàs tareas a lo largo del curso. En la Escola d'Estiu no stilo aprendemos
nuevas técnicas útiles y activas para incorporarlas a nuestro quehacer personal, sinó que
intentamos fundamentalmente una renovación pedagògica profunda, entendida como
cambioglobal del papel del educador y de la escuela...»

Los principales rasgos que podrían ca-
racterizar a esta Escola celebrada en Elx
son:

1, La asistencia de compaheros y com-
paneras de todas las comarcas del sur. Y
entre ellos, junto al núcleo de personas de
cada comarca con mas experiència en Es-
coles d'Estiu, otros ensenantes y estudian-
tes que por primera vez asísten. Este ele-
mento, aunque pueda tener en algunos ca-
sos sus rasgos negativos, en el sentido de
que la asistencia se deba a una mera inten-
ción de hacer un deterrninado curso y reco-
ger un certificado, en la mayoría de los ca-
sos supone la incorporación de personas
nuevas que posibilitan la extensión de los
objetivos de la Escola d'Estiu. Esto de-
muestra la necesidad de hacer una Escola
abierta, aunque no masificada y sin que
pierda sus planteamientos, que deben estar
clarosy favorecerse desde la organización,

2. El interès demostrado por dar conti-
nuidad a las actividades de renovación pe-
dagògica a lo largo del curso y las buenas
perspectivas de creación de grupos en las
comarcas que trabajan coordinadamente.
En la asamblea celebrada el miércoles 11 se
presentaran los Estatutos del Moviment de
Renovació Pedagògica «Escola d'Estiu de
les terres del sud del País Valencià», así co-
mo se eligieron los representantes do los
asistentes a l'Escola en el Consell. Estàs 19
personas, mas los representantes de los
distintos grupos pedagógicos existentes en
las comarcas del sur y de las organiza-
ciones sindicales o culturales que quieran
formar parte del MRP, junto a todos los
que quieran trabajar en las comisiones
abiertas que se creen, constituiran el
núcleo impulsor y coordinador de las activi -
dades teóricas y pràcticas que se de-
sarrollen. El hecho de haber sido legaliza-
dos con fecha 6 de julio por parte del Go-
bierno Civil de Alacant los Estatuts del

MRP favorecerà la actividad, especialmerv
te de cara a la búsqueda de vías de finan-
ciación.

De cualquier forma, todos sabemos que
es la experiència pràctica la que tiene que ir
desarrollando los estatutos aprobados de
forma que ei funcionamiento sea lo sufi-
cientemente flexible como para favorecer el
trabajo en grupos y c electiva ment e, y de
forma que nadie interesado en aportar algo
se sienta excluido. Este es el gran aliciente

y al mismo tíempo el gran reto que tenemos
delante.

3. La normalización conseguida a lo tar-
go de la Escola en el respeto a la lengua
pròpia de cada persona y en el uso de for-
ma oficial del valenciano. Esto, que parecía
difícil de conseguir hace algun tiempo, es
algo ya real entre los asistentes a l'Escola
d'Estiu y nos demuestra las posibilidades
de implantación del valenciano a nivel
publico en las comarcas teóricamente con
pocas posibilidades, si se tienen claros de
terminades planteamientos.

4. La popularización de las actividades
de l'Escola d'Estiu en Elx. El esfuerzo de
ambientación tanto en el marco del coleqio

El Palmeral como en todo el casco urbano,
la abundante presencia en los medios de
comunicación y, especialmente, las activi-
dades realizadas en lugares públicos (fiesta
infantil en el parque, recital, teatro en la
plaza Nou d'Octubre, pasacalles nocturno,
fiesta en la playa, verbena de clausura, et-
cètera) han hecho posible que l'Escola
d'Estiu en Elx sea algo que vaya calando a
nïvel de pueblo y sirva para que la gente, en
especial los padres, se identifique de algu-
na manera con la labor de un amplio sector
de ensenantes comprometidos en hacer
realidad una nueva Escola Pública Valen-
ciana.

Como decíamos en la clausura, hemos
de conseguir entre todos que la Escola
d'Estiu se convierta en una Escola perma-
nente a lo largo de todo el curso escolar y
su espíritu llegue a todos los centros de en-
senanza de nuestro País Valencià. La Con
selleria d'Educació, asumiendo las conclu-
siones de l'Escola de una forma efectiva,
apoyando realmenie el trabajo de los gru-
pos de base, ofreciéndoles locales, medios
técnicos y económicos y contando con
ellos para desarrollar sus planes, debe ser la
primera obligada en que esta intención,
quizàs algo utòpica, se haga realidad. Y no-
sotros, recordando a nuestro amigo Gon-
zalo Anaya, debemos seguir reivindïcando
la utopia, porque serà la forma de dejar que
lo sea, antes o después.

Hasta la X Escola d'Estiu del País Valen-
cià, desde Elx, un saludo a todos.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALENCIÀ

DELEGACION DE CULTURA
SALA DE EXPOSICIONES

8 JOVENES ARTISTAS DE MAINZ
Sala de Exposiciones OBseptiembre)

CARTELES DE CINE DE RENAU
«La Caixa» (28septiembre)
(La Caixa, Fundació Renau, Fundación Municipal del Cine)

FOTOGRAFIA MEDITERRÀNIA
Visor y Círculo de Bellas Artés (29 septíembre)

EGIDIOCOSTANTINI
Sala de Exposiciones (octubre)

PEPPINOBENLLIURE
Círculo de Bellas artes (octubre)
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