
En busca del
«cambio perdido»

La carrera docent be val una vaga
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EL procés de normalització lingüís-
tica dut a terminí fins ara és, re-
ferit a l'ensenyament, tan nota-

blement positiu com ha estat de nega-
tiu el dut fora de l'àmbit escolar. Açò,
que planteja una greu contradicció en
la mesura de que la normalització o es
produeix en totes les esferes o no ser-
veix per a res, no resta per a que, en la
perspectiva que dóna el temps trans-
corrit des dels Peris Solers i les Empars
Cabanes, el camfrecorregut siga tangi-
ble.

Hi ha, però, un punt fosc que difícil-
ment pot ser oblidat: la necessitat de
fer obligatori l'ensenyament d'una llen-
gua i la «prohibició» simultània
d'anomenar-la pel seu nom.

Algun dia caldrà plantejar-se serio-
sament l'arbitrarietat de viure en un
País Valencià que s'anomena Comuni-
tat Valenciana i de parlar una llengua
catalana que no té nom de llengua i
que s'anomena «valencià» a seques. Si
existeix això que se diu «senyes d'iden-
titat», ací ben prompte necessitarem
d'un psiquiatra.

En aquest sentit, resulta especial-



ment gratificant escoltar que la Univer-
sitat ha proclamat als quatre vents la
gran «notícia» de que ací no hi ha més
llengua que la catalana. Es tracta d'un
fet doblement important; Ens dóna un
punt de referència que en un país de
tan extranyes referències feia falta i en
dóna l'esperança de pensar que la Uni-
versitat, després de massa anys d'unes
vacances vergonyoses, va a jugar el
paper quelí correspon.

Parlar sobre la normalització lingüís-
tica sense tenir en compte al col·lectiu
de professors contractats de valencià
no seria just: d'ells ha depès en gran
mida que la introducció del català no
fóra traumàtica i que molts companys
hagen vist la necessitat de reciclar-se.
Per això també, en uns moments en
què l'aprovació de la Llei de la Funció
Pública pot deixar-los al carrer a mig
termini, l'exigència d'una estabilitat
per a ells és una necessitat que tots de-
vem compartir, Una exigència que tin-
ga la doble vessant d'assegurar-los de-
finitivament la feina i de que al mateix
temps els permeta continuar fent la
mateixa tasca per a la que foren con-
tractats i en raó de ta qual es demana la
seua estabilitat. Es tracta d'un proble-
ma que la Generalitat pot i deu assumir
i que en la darrera taula sindical l'Ad-
ministració es va comprometre a nego-
ciar.

I per a que tot continue sent tan co-
lorista com correspon a aquest país,
vos informem que la Conselleria d'Edu-
cació ha canviat de domicili. Entre Tal-
ternativa d'anar a «La Cigüefia», que
era un centre de prematurs, í anar a
«S. Francisco Javier», que era un re-
formatori, s'ha optat per la segona. Es-
perem que en aquest cas els reforma-
toris serveixquen per a alguna cosa. Es
tracta d'un acudit fàcil, però no l'hem
inventat nosaltres.

EL proceso de norrnalización lin-
güística llevado a termino has-
ta ahora en lo que se ref iere a la

ensenanza, ha obtenido unos frutos
tan notablemente positivos como ne-
gativos han sido los realizados fuera
del àmbito escolar. Esto que plantea
una grave contradicción en la medida
en que la normalización si no se pro-
duce en todas las esferas no sirve pa-
ra nada, no impíde para que, con la
perspectiva que da el tïempo transcu-
rrido desde los Peris Solers y las Am-
paros Cabanes, el trecho recorrido
sea tangible.

Sin embargo, hay un punto oscuro
que difícilmente puede ser olvidado:
la necesidad de hacer obligatòria la
ensenanza de una lengua y la simul-
tanea «prohibición» de llamarla por
su nombre.

Algun dia habrà que plantearse se-
riamente la arbitrariedad de vivir en
un País Valencià al que se le llama
Comunidad Valenciana y de hablar
una lengua catalana que no tiene
nombre de lengua y a la que se le lla-
ma «valenciano» a secas. Si existe
eso que se llama «senas de ídenti-
dad», aquí bien pronto necesitare-
mosun psiquiatra.

En este sentida, resulta especial-
mente gratificante escuchar cómo la
Universidad ha proclamada a los cua-
tro vientos la gran «noticia» de que
aquí no hay mas lengua que la catala-
na. Setrata de un hecho doblemente
ímportante: Nos da un punto de refe-
rència que en un País de tan extranas

referencias hacía falta y nos da la es-• •

peranza de pensar que la Universi-
dad, después de demasiados ahos de
unas vacaciones vergonzantes, va a
jugar el papel que le corresponde.

Hablar sobre la normalización lïn-
güísucasintener en cuenta al colecti-
vo de profesores contratados de va-
lenciano no seria justo: De ellos ha
dependido en gran medida que la in-
troducción del catalàn no fuera trau-
màtica y que muchos companeros
hayan visto la necesidad de reciclar-
se- Por ello también, en unos mo-
mentos en que la aprobación de la
Ley de la Funcïón Pública puede de-
jarlos en la calle a medio plazo, la exi-
gència de su estabilidad es una nece-
sidad que todos debemos compartir.
Una exigència que debe tener la do-
ble vertiente de asegurarles definiti-
vamente el trabajo y que al mismo
tiempo les permita continuar reali-
zando las mismas tareas para las que
fueron contratados y en razón de la
cual se pide su estabilidad. Se trata
de un problema que la Generalitat
puede y debe asumir y que en la últi-
ma Mesa Sindical la Administracion
se comprometió a negociar,

Y para que todo continue siendo
tan colorista como corresponde a es-
te País, os informamos que la Conse-
lleria de Educación ha cambiado de
domicilio. Entre la alternativa que se
planteó en un primer momento de ir a
«La Cigüena», que era un centro de
prematures, e ir a «S. Francisco Ja-
vier», que hasta hace poco era un re-
formatorio, se ha optado por la se-
gunda. Esperemos que en este caso
los reformatorios sirvan para algo. Es
un chïste fàcil, però no nos lo hemos
inventado nosotros.

MEDIOS AUDIOVISUALES
MATERIAL DIDACTICO Y

DE LABORATORIO

Distribuïdor exclusiva para
Castellón, Valencià y Alicante

JOSÉ M. NAVAS PER

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

VALENCIA-17

IATJA AMB
NOSALTR

Colón, 34.
Telèfun 123 06 73

ALCÀSSER
VALENCIÀ

EDITA:

1/MCH

Director: Jaume Munoz rg." D. L.: 1.454-1981

Alocant: Orense, 3, E, Dcha. 03003 Alacant,
Tel. 22 80 88

Castelló: PI, Pals Valencià, 6. 3.° 12002 Castelló.
Tel- 20 68 27

València: Gascó Qliag, 8, Ap 10. 46010 València.
Tel, 361 52 16

Administració, redacció i publicitat:
Gascó Oliag, 8, Ar 10, València. Teï. 361 52 16

Consell de redacció

Pilar Tormo, Anna Ros, Albert Sansano,
Pere Saluda, Honorat Ros, Gonçal Alcalde.

Imprimeix: Berta Print, S, A, Cambrils, 8



ACCIÓ SINDICAL

LA CARRERA
DOCENT BÉ VAL

UNA VAGA
En aquesta revista hem gastat ja molt de paper escrivint sobre la carrera docent. Hem advertit

amb ciaretat dels perilís que comporta: jerarquització quasi militar dels centres, possibilitat de no po-
der accedir als llocs de treball als que avui tenim accés, concursos de trasllats forçosos en raó dels ni-
vells assolits, potenciació dels aspectes més negatius i repressius de la inspecció, burocratització de
l'ensenyament, confussió entre reciclatge i «titulitisw...

Hi ha, a més a més, un aspecte sobre el que
s'ha parlat poc i que té una gran importància: el
mateix sentit del terme «carrera docent». Una
carrera té un principi i un final, uns guanyadors i
uns perdedors. No es tracta, doncs, d'obrir les
portes a que un treballador de l'ensenyament
puga tenir accés a fer o estar, sinó que tots, pel
fet de ser ensenyants, entrem en una dinàmica
que va a comportar una qualificació. Dit d'un al-
tra manera: si un mestre es sent plenament rea-
litzat en un segon nivell i no li interessa el més
mínim canviar de cicle, ni ser coordinador, nijefe
de seminari, ni ningun d'aquesis invents, nova a
tenir la condició d'un mestre extraordinari que fa
en el seu nivell coses extraordinàries, sinó la de
ser un mestre fracassat que no ha estat capaç de

pujar ningun esglaó en ta carrera docent- El peri
per a la qualitat de l'ensenyament que poden su-
posar situacions com l'esmentada, no necessita
de massa explicacions,

Com tampoc necessita de massa explicacions
ei que pot afavorir a la millora de l'ensenyament
la possibilitat de desfer equips de mestres que
avui treballen perfectament compenetrats per
culpa d'uns concursos de trasllats que. amb una
interpretació literal de la Llei de la Funció Públi-
ca, poden ser forçosos.

Un comentari a banda, es la contradicció que
suposa compaginar la gestió democràtica aïs
centres amb la possibilitat de que coordinadors
de cicle o de nivell, o jefes de seminari, càrrecs
tots ells que suposen un treball d'equip, siguen

imposats en raó d'uns nivells per procediments
aliens a la dinàmica dels grups. Les aberracions
que es poden fer a partir de la Llei de ta Funció
Pública son quasi infinites, Plantejem-nos per
exemple la possibilitat d'un equip de cicle que
treballa l'estudi del medi des de fa anys i que veu
com arriba una persona, que pot ser inclús de fo -
ra del Pais Valencià, i que per obra i gràcia dels
esmentats nivells se transforma en coordinador
de l'equip esmentat. Les variants són, ja ho hem
dit, quasi infinites. En eixe espai infinit, però, no
cap ni una sola interpretació sensata: eixa es la
nostra por i eixe té que ser el element que ens
convide a la mobilització des d'aquest mateix
moment.

Una cosa cada vegada resta més clara: el
PSOE ha fica! la pata en ta Llei de la Funció Pú-
blica en l'apartat dedicat a ïa funció docent. El
més sensat és que la rectifiquen r que no inten-
ten posar pedaços a una cosa que no pot servir.
Aleshores, com el sant Job, podrem dir allò de
«E! PSOE nos lo dior el PSOE nos lo quilo, ben-
d;to sea su santó nombre».

Si el problema es fer que els mestres se reci-
clen i que siguen eficaços en la missió que els ha
encomanat la societat, busquem sol·lucions en
tre Tots, perquè en eixe objectiu tots estem
d'acord- Si el problema, però, és aplicar una llei
sense peus ni cap, clarifiquem-los amb la nostra
lluita,

El STE del PV està fent un esforç per a expli-
car a les comarques l'alcanç dels temes aci es-
mentats. Si algun centre té interès en que algun
membre del sindicat vaja a donar una xarrada so-
bre aquestos, pot posar-se en contacte amb fes
seus del sindicat i demanares-

FEDEERRATAS
Los descuentos por derechcis pa si vos que

publicamos en ïa pàçina -J del número ante-
rior, salieron equivocació* D^beria decrr

Indïce TOgradodos 5 551
Indtce 10 ijrado uno 5 J52.
Indi ce 8 gradodos 4 533
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ACCI SINDICAL

«EN BUSCA DEL CAMBIO
PERDIDO»

En la Conselleria d'Educació estan convençuts de que estan fent-ho tot molt bé. I també estan
convençuts de que els sindicats som excessivament crítics i injustos amb la seua gestió. La Inspecció,
no cal dir-ho, pensa exactament eí mateix,

El STE del PV ha escandalitzat reiteradament als responsables de la Conselleria assegurant coses
tan òbvies com que el «canvi» en l'escola no es veu per nmgun camó. Analitzar aquest tema podria
ser una novel·la per entregues. Una novel·la que segurament se'n titolaria «La gestió democràtica i
els set nanets». Comencem com cal:

Això diu que era un partit que voíia portar la
gestió democràtica als centres mitjantçant la
creació deís Consells Escolars ï «el control social
del sistema». La primera cosa, mentre no s'apro-
ve la LQDE, cal suposar que suposa la potencia-
ció deis actuals Consells de Direcció- La segona,
està clarament definida an el Llibre Blanc, pàgi-
na 90: El control social del sistema es fonamenta
en la potenciació de la Inspecció. Es tracta de
potenciar, doncs, dos institucions que al llarg del
temps s'han manifestat com a contradictòries.
Com dóna la casualitat de que els Conselïs de Di-
recció estan raquítics perquè ningú no els ha ali-
mentat, la gestió democràtica dels centres se re*
sumeix en la potenciació de la Inspecció. I com
la Inspecció és la mateixa que sempre hem patit,
caldrà deduir que ací no hi ha més canvi que el
rt'aíiancar el passat.

Col·legi PúbJic Sara Fernàndez: La inspec-
ció, menyspreant les competències que el Con-
sell de Direcció té en matèria d'admissió d'alum-
nes, obliga a l'admissió d'alumnes que havien
estat rebutjats pel Consell de Direcció. La mesu-
ra la pren l'Inspector de zona sense parlar siquie-
raambel Consell de Direcció. El tema es planteja
en tres Taules Sindicals consecutives en les que
es barreja la bona voluntat amb la inoperància i
les ganes de protegirà l'inspector de zona. No és
qüestió de donar més detalls, entre altres coses
perquè en el seu moment ja els publicarem en
aquesta revista. Sols una matiizaciò: les ten-
sions que han dut a terme el conflicte esmentat
podria acabar desfent un equip de professors
que estava compenetrat —i continua estant-lo —
però que han perdut alicients en un model d'es-
cola que els havia costat molt aconseguir i que
qualsevol inspector els pot capgirar.

Col·legi Públic Rei En Jaume: Té 13 unitats
d'EGB, 4 de Preescolar i una d'Educació Espe-
cial. Algunes aules estan ubicades en el menja-

dor, la sala de professors i en uns baixos comer-
cials a 20 minuts de camí de l'edifici principal. En
aquests moments estan fent-se obres. Algunes
classes no tenen possibilitats d'eixir al recreo.

Doncs bé, en aquest col·legi no existeix direc-
ció sense curs, o per a ser mos exactes cada any
acaben per posar-lo a mitat trimestre. Actual-
ment hi ha un director triat pel Consell de Direc-
ció. La inspectora de zona s'ha vist en l'obligació
de botar-se alegrement la decisió del Consell de
Direcció recolçat majoritàriament pel claustre en
base a uns «defectes de forma». B número de
registre personal, per decissió de la Inspectora,
va a substituir les decisions del Consell de Direc-
ció.

Col·legi Públic Raquel Poyà; Se denuncia

que aquest col·legi obliga als alumnes a pregar
en el menjador. En la Taula Sindical s'exigeix
que !a Inspecció investigue el tema. La inspecció
es sent impotent de prohibir el que prohibeix la
Constitució perquè «el Consell de Direcció està
d'acord en que es faça aixina». Davant d'aques-
ta situació s'intenta sol.lucionar el tema «donant
uns minuts de silenci abans de dinar per a que
els alumnes que individualment ho desitgen pu
guen pregar», la qual cosa no és necessari aclarir
que és intolerable, i més en ei contexte en què se
dóna.

Al proper numero, més. Ací no se pot dir com
en els contes «conte contat ja s'ha acabat».
Aquesta es la més genuïna «Història Intermina-
ble».

UNIÓ INTERCOMARCAL DE VALÈNCIA

PLENARI
D'ENSENYAMENT

MITJÀ
DILLUNS 11 DE MARÇ, A LES 7 HORES, A LA SEU

DEL SINDICAT

ORDRE DEL DIA: Informació i debat del darrer Consell Nacional

UNA
1

22-23-24 MARÇ A GUARDAMAR

SEGONA ESCOLA SINDICAL
4
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PRIVADA

ESP RANDO
LA MESA «A TRES»

La última reunión de la mesa negociadora, de
la que ya hemos informado, acababa con [3
aceptación por parte dei presidente de la mesa, y
con la oposición de los empresàries, de pedir
una mesa conjunta MEC-Patronal-Sindicatos,
La situación puede ser surrealista, con una pa-
tronal que ofrece un 4% en el convenio, dice
que podria subir hasta el 5'9%, y en cualquier
momento puede salir con eso de la congelación
con vistas al chantaje habitual; un MEC que tie-
ne íntención de subir las subvenciones un 7'5%
V no quiere saber nada mas; v una postura de íos
sindicatos de no retrasar mas el comíenzo de la
analogia, con una petición salarial del 11% v
otras reivindicaciones en la lïnea de la homologa-
cion, asícomo de apiicación del pagodirecto ya,
para evitar maniobras de ïa patronal. Como ya
hernos dicho muchas veces, no podemos acep-
tar que la graturdad, congelación o eliminación

de cuotas de los padres de la ensefianza privada
se haga a costa de los trabajadores de estos cen-
ïfOS.

Hasta el momento no hay nada mas. Espera-

mos en los próximos días que se avance en la
«íprenegociación» del convenio. 351 como en el
tema de centros en crisis, tanto a nivel del MEC,
còmode La Conselleria.

ASSEMBLEA D'UTEP (VALÈNCIA)

DIMECRES 13, A LES 7, AL COL·LEGI DE LLICENCIATS ÍTïrso de Molina, 3)

Temes a tractar:
— Reunions amb el MEC: desenvolupament de la LQDE, pagament directe,

analogia, ordre de subvencions.
— Perspectives del conveni-
— Centres en crisi.

REFORMAR EN SECRET
Ha estat aprovat el Decret de la Generalitat que regula els Centres de Professors ICEPsï, Es tracta

d'una normativa progressista que pot possibilitar la participació com podeu comprovar en aquest ma-
teix numero d'ALL-l-QLI. Es necessari, però, analitzar una sèrie d'elements que van a determinar en

• _ * * _
gran mesura ïa seua operativitat

Així doncs, una vegada qualificada la normati-
va sobre CEPs, ós quan podem començar a fer
una visió més general del problema. Per exem-
ple, haurà que analitzar la incoherència que su-
posa potenciar als MRP dins dels CEPs, quan si-
multàniament se'Is està marginant de la Reforma
del Cicle Superior, que precisament va a ser un
element bàsic de referència per a l'actuació dels
CEPs. O constatar la forma tan brutal en que pot
ser hipotecada la tasca dels CEPs segons el de-
senvolupament que puguen tenir aspectes de la
Llei de la Funció Pública tan preocupants com

ara el dels graus i nivells de l'anomenada «carre-
ra docent». En aquest sentit cal constatar el pe-
rill de la burocratització dels CEPs com a màqui-
nes de donar punts, titolets que ignoren la tasca
creativa que encara que és més important és
possiblement més lenta i menys colorista,

O simplement recordar ta gran quantitat de
Educacions Compensatòries, Gabinets Psícope-
gagògics, Centres de Recursos.., Una muntanya
de proyectes tots ells interessants però sense
una ordenació clara, sense una coordinació ben
estructurada, amb una gran precaríetat de mit-

jos, amb unes dependències orgàniques diversi-
ficades...

Una cosa resta clara davant de la situació es-
mentada: la necessitat de que els treballadors de
l'ensenyament sapien ï es creguen els projectes i
per :ant esliguen disposats a participar -hi. En
aquest camí, es pot afirmar que sTia avançat
ben poc. Encetar un debat ample al respecte se-
ria beneficiós per a l'escola, barat per a l'Admi-
nistració í absolutament necessari per a la credi-
bilitat d'unes reformes que comencen amb qua-
ranta anys de retràs.

22-23-24 MARÇ
• La Renovació Pedagògica i els CE P.
• MUFACE, drets passius i jubilació.

I

• Legislació sobre òrgans col·legiats.
• La Llei de la Funció Pública: La carrera docent,

- - -

• Present i futur del sindicalisme autònom.
• La Unió Confedera! del STEs.

DEL STE-PV



LEGISLACIÓ

DECRET SOBRE CEIMTROS
DE PROFESORES (CEP)

Artículoprimero

Los Cenrros de Profesorea de la ComunJdad
Valenciana son instrumentos edjcaíivos con ca-
ràcter comarcaf o de zona que lienen como obje-
livos pnmordíales el períeccionamiento del pro-
fesorado en ejercïcio. la dinamización pedagògi-
ca de los centros de ensefianza y. en general, la
renovaciòn pedagògica de todo ei sistema edu-
cativo.

Articulo segundo

Los Centros de Proftisores tendràn lassiguien-
tes funciones:

aJ Acoger y dar soporie material a las actrvr-
dades de los colectivos de profesores que traba-
jan en la renovación pedagògica.

b) Facilitar un Servicio de documeniación y
difusión de materiales didàclicos y pedagogicos
a los profesores y ceniros de enseftanza de su
zona o comarca.

c) Promover Ja pamcípacrón del profesorado
en seminarios. grupos de trabajo u otras activí-
dades de perfeccionamiento.

d ï Estimular ïa adecuacíón de los programas
educativos a las pecultandades del medio natural
y social en que està ubicado el Centro de Profe-
sores, con especial atenciòn a la problemàtica de
recuperación del valenciano en la escuela.

e) Ejecutar los planes de perfeccionamiento
del profesorado que la Admínistracion les atribu-

f i Promover y realizar actividattes en el cam-
po de la innovación, investigaciòn y experimen-
laciòn educattvas, preferentemente de caràcter
aplicada, y que respondan a las necesidades del
entorno sociocultural.

g ] Colaborar con la Atíministraciòn en el es-
tudio de las necesidades pedagógicas de los pro-
fesores y centros educativos de su zona o co-
marca y en la búsqueda de soluciones.

í| Cualquter oira que la Administración les
encomiende.

Articulotercero

Corresponde a la Conselleria de Cultura, Edu-
cacrón y Ciència, a través de la Dirección Gene-
ral de Ensenanzas Universitarias e Investigación,
la promoción, creación y coordinación de los
Centros de Profesores, asf como la determina-
ción del ambito geogràfico de los mismos.

Articulo cuarto

Los Centros de Profesores dependeran fun
cionalmente de la Dirección General de Ense
nanías Universitarias e Investigación de la Con
seüeria de Cultura. Educación y Ciència yorgani
camente de los Servicíos Territoriales de Educa
ción correspondientes.

Articulo quinto

1, Al trentè de cada Centro de Profesores
habra un director nombrado por Ja Conselleria de

6

Cultura, Educación y Ciència, a propuesta del
Consejo Directivodel Centro,

2, La duración del mandato deí Director serà
de tres anos. renovable por otros tres.

3. Serln funciones del Director:

Ostentar la representación del Centro,
bí Coordinar y dar publrcidad al plan de ac-

tuación del Centro.
c) Delectar y recoger las necesidades peda-

gògicas de fos profesores y ceniros educatives
de la zona o comarca y promover programas de
actividades encaminades a satisfacerlas.

dl Convocar y presidir el Consejo Directiva
del Centro de Profesores.

e) Velar por el cumplimiento de los acuerdos
del Consejo del Centro*

O Autorizar los gastos del Centro y ordenar
los pagos,

gl Visar las certificaciones y dernàs docu
mentos oficiales del Centro.

h) Cuantas otras le atribuya el Reglamento
de Régimen Irucriordef Centro-

Articulo sexto

1. En cada Centro de Profesores habrà un
Consejo Directiva presidida por el Director del
rnismo e integrada por los siguientes miembros:

— Profesores pertenecientes al equipo
técnico-pedagógico hasta un maximo-de tres,

— Profesores elegidos por los profesionales
de la enseftanza adscrites al Centro, de entre los
coordinadores de los movimientos de renova-
ción pedagògica, seminarios o grupos de traba-
jo, hastaunmàximodesieïe.

2. Los miembros elegidos del Consejo Direc-
tivo lo seran por un perfodo de un afio. renova-
ble por otro igual.

3. Seran funciones deí Consejo Directívo:
a) Confeccionar la programacíón anuat de

actividades del Centro, impulsar y supervisar su
realización y evaluar sus resultados,

b) Elaborar (a propuesta de gastos del Cen-
tro y controlar su ejecución.

c) Proponer d nombramïento del Directof
del Centro.

d f Mantener contactes regulares con los
centros de enseflanza de su zona o comarca, a
efectos del cumplimiento de sus fines.

el Establecer relaciones de coïaboración con
otros Centros de Profesores o ínstituciones edu-
cativas afines.

f) Elaborar el Reglamento de Régimen Inte-
rior del Centro.-.

g) Cuantas otras le atribuya ei anterior Re-
glamento.

-

Articulo séptimo

1. En cada Centro de Profesores existirà un
equipo de asesoramiemo técnico-pedagògico,
constituido por profesores de reconocído presti-
gio profesional en el campo de la renovación pe-
dagògica y en régímen de dedícación toial o par-
cial.

2. La selección de estos profesores se reali-

zarà mediante un concurso de méritos que resol-
verà una Comisión nombrada a tal fin por el Di-
rector General de Ensenanzas Universitarias e In -
vestigaciòn,

3. La duraciòn del nombramienlo de estos
profesores serà de dos anos, renovable pof otros
dos-

4. Seran funciones de este equipo:
a) Procurar un asesoramiento de calidad a

los profesores adscritos al Centro,
b) Dar soporte y coordinar los proyectos ex-

perimenialesqueia Administración lesconfie.
c) Promover la dmamización pedagògica de

los centros de ensefianza de la zona o comarca,
d) Colaborar estrechamente con el Director

en el estudio de las necesidades pedagógtcas de
tos profesores y centros educativos de ïa zona o
comarca, y en la programación de ac:iv*dades
encarninadas a satisfacerlas.

5. Cuando asilo estime el Consejo Directivo
de Centro podrà pfoponer a la Dirección General
de Enseftanzas Universitarias e Investigación,
para su trasïado a la Dirección General del niveí
correspondiente, ta adscripción de profesores en
régimen de dedicación parcial o total por perío-
des inferiores a un afío acadèmica v con el fin de
poder llevar a cabo actividades concretas planifí-
cadas por el Centro. Estos profesores serian co-
(aboradores del equipo técnico-pedagògico.

Articulo octavo

Podran adscribirse a un Centro de Profesores
todos los profesionales de la ensenanza que lo
soliciten.

Articulo noveno

El trabajo de los miembros de un Centro de
Profesores se canalízarà preferentemente a tra-
vés de movimientos de renovacíón pedagògica,
seminarios o grupos de trabajo, al frente de los
cuales habrà un coordinador.

Articulo décimo

La coordinación de los Centros de Profe-
sores de la Comunidad Vaíenciana correrd a car-
go de una Comisión, presidida por el Director
General de Ensenanzas Universitarias e tnvesti-
gación e integrada por los siguientes miembros:

— El Director General de Educación Bàsica y
Ensenanzas Especiales o persona en quien dele-
gue*

— El Director General de Ensenanzas Medias
o persona en quien delegue.

— El Jefe del Servicio de Perfeccionamientoi

del profesorado y Renovación Pedagògica de la
Dirección Genera! de Enseftanzas Universitarias
e Investigación,

— El Jefe de Servicio deJ Gabinet d'Us i En-
senyament del Valencià o persona en quien dele-

— Los Jefes de los Servicios Territoriales de
Educación de Csstellón, Valencià y Alicante.

— Un representante de la inspección educati-
va designado por la Dirección General de Educa-
ción General Bàsica y Ensenanzas Especiales,
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— Un representants de la inspección educati-

va designado por la Díreccion General de Ense-
fianzasMeilias.

— Los Directores de los Cemros de Profeso -
res,

— Un Secret arlo nombrado por la Direccion
General de Ensenanzas Universïtarias e Investí
gación de entre el personal a su cargo.

2. Seran funciones de esta Comisiòn:
a) Eaiablecer los criteríos generales de planí

ficaclòn y actuación de los Centros de Profeso
res.

b I Aprobar la programador* anual de los
Centros de Profesores.

cl Proponer a la Diwción General de Ense-
nan?as Universitàries e Inveslïgadon la creacrón
0 supresiòn dts (os Cenli os de Prof esores, la uhi •
cacidn de losmismosy su ̂ mbito territorial.

dl Determinai el personal netesario para ca-
da Centro de Profesores y establecer et baremo
para su seletcïón.

e) Determinar la dotación econòmica y los
recursos técnicas y materiales necesarïos para
cada Centro de Profesores.

H Promaver un programa anual de capacita
cron y asesoramiento permanents al equipo
técnico pedagògica de los Centros de Profesa
res.

g) Ejereer el seguimiento, coordinacion y
evaluación de los CenLrosde Profesores.

Articulo undécimo

Para el desarrollo de las funciones propias de
los Centros de Profesares. la Geneiaüdad Valen-
ciana podrà eslablecer convenio con las Umver-
sidadesosus Dfípartainentos, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 11 de la Lev Orgànica
1 1 .' 1983 de 25 de agosto, rte FI e forma Universi
taria, todu ello sin perjuicio de la colatxiratión
que a tftulo individual pueclan prestar los pfofe-
sores universitarios de acuerdo cort la legislación

ESCOLA D'ESTIU DEL PAÍS VALENCIÀ

Articulo duoHécïmo

A efecios de la evaluación global ÍÍP una ?ona
o comarca escolar, los funcionariíis docents
adscritos a la funcion inspectora podran elevar a
la ComïsJÓn de Coordfnaciòn. a través de los
cauc.es orgànicos que correspundan . ínfonnes
sobre la repercusion en los centrus educalivos
de tes activirJades de pejleccionamienlo, experi
meniacïtin, innovacïòn e ínveslig^c-inn edut-ativa
llevadas a cabo por los Cenliosde Profesores.

DISPOSICION AOICIONAL

Los pi ofesores que actualment» estén agr ipa-
dos en los Clrculos de Estudio e Imercambro pa
ra la Renovacian Educativa, r.feados al amparo
do la Odèn de 3 de agosto de 1983 IB O E de
12 de agosta!, se integraran en un Centro de
Profesoies

DISPOSICION TRANSITÒRIA

Para el primer affo de funcionamiento de cada
Centro de Profesores la Conselleria de Cultura.
Educación y Ciencfa nonilirard riireciamenie al
Dïrecior del Cen1.ro por medío de un concurso
de mer i t os.

DISPOSICION FINAL

Seaulorizs ala Conselleila de Cultura. Educa-
ción y Cifincia e Uictai I0s normas necessrias pa
ra la aplicacïón y desarrollo de lo establecido en
esie Decreto que entrarà an vigor al dia siguien-
le de 6ii puhlícacion en el Üiario Oficial de la Ge-
neraliHa<) Valenriana.

El Presïdenle de la GeneraliHart
JOAN Lf RMA I BLASCO

El Conseller de Cultura,
Educación v Ciència.
CIPRiÀ CISCAR I CASARAN

ESCOLETA
DE PRIMAVERA

Cada any, a l'Escola d'Estiu, els seminaris, al llarg de 10 dies. intenten comunicar a la
resta de companys i companyes el treball que al llarg de l'any han estat desenvolupant al
temps que entre tots posem en comú les experiències de cadascú at voltant del terna del
que es tracta. Cada any. vegern que aquesta tasca queda coixa si no té una continuïtat al
llarg de l'any, si als grups estables dels Seminaris no s'hi incorpora més gent i si aquests
Seminaris no poden contar el que estan fent més que durant les setmanes de juliol,

Preocupats per aquest problema í fent un esforç d'organització, l'Escota d'Estiu ha or-
ganitzat la que anomenem Escoleta de Primavera,

Durant quatre dies (27, 28, 29 i 30 de març) hi hauran sessions de Seminaris (Escola ï
Medi, Marginació Social, Expressió, Escoles infantils, Formació del professorat, Reforma
d'Ensenyament Mitjà) i Limferèncïes de persones lligades als temes dels Seminaris (César
Coll, Garcia Roca, LuisOiano, Gonçal Anava,.,K

L'Escoleta es farà al Institut de Sord-muts (carrer Juan de Garay), en sessions de 6 a 9
deia vesprada excepte el dissabte, que començarem a les 10 del rnatl.

Podeu formalitzar la matrícula del 11 al 15 de març en el Col legi de Doctors í Llicen-
ciats, de 6 30 a 8 de la tarda. El preu és de 500 pessetes.

Us esperem.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALENCIÀ

DELEGACION DE CULTURA
SALA DE EXPOSICIONES

ZOBEL

De l'1 de març al 8 d'abril



L'AMBICIÓ D'ALEIX
és la primera, i ja magnífica, mostra
del món narratiu que Enric Valor ha

anat construint al llarg dels anys
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GREGAL LLIBRES
consorci d'editors valencians s.a.
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