
Una llei insuficient,
que pot ser regressiva:

La LODE

Las provocaciones
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A les pàgines d'ALL-l-OLI, a sovint hem criti-
cat la política, en matèria lingüística, duta
a terme per la Conselleria d'Educació.

Sempre ha estat una crítica constructiva: cons-
tructiva perquè pretenia donar passos ferms cap
a la normalització, que no per a quedar bé amb
ningú.

Estan produint-se fets, però, dels que la Con-
selleria, en principi, és aliena i que diuen ben poc

a favor d'alguns treballadors de l'ensenyament,
entre els quals es troben membres del STE-PV.
Ens referim a la negació per part d'aquestos a
impartir valencià, inclús al curs del que són tu-
tors i malgrat tenir la titulació escaient. Aquesta
decissió, es justifique de la manera que es justifi
que, es incoherent amb la Unia seguida pel sindi-
cat. A la llarga, del que es tracta és de lliurar ho-
res, unes hores que no tenen per què ser tan lliu-
res i que deurien tenir com à contrapartida, al-
menys, l'amortizar-les amb el reciclatge al que
tots restem obligats.

El problema ós vell i fonamentalment s'havia



produït en assignatures com l'educació física. El
que passa és que ningú, per no lliurar eixe
temps, mai no s'havia negat a impartir eixa ma-
tèria als seus alumnes. Sembla que el valencià és
diferent. Tan diferent que també se li poden re-
baixar tranquil·lament les hores legalment esta-
blertes, la qual cosa seria impensable, per exem-
ple, a les matemàtiques. I no ens referim al cas
que, per raons organitzatives o d'altre tipus, no
s'apleguen a cobrir les quatre hores setmanals,
sinó a la més prosaica que tots vulguen tenir el
seu temps d'esplai: la conseqüència més imme-
diata que lliuren més mestres és la disminució de
l'horari per als alumnes.

Hauria que assumir ja que els professors de
valencià no estan per a això. Que la seua existèn-
cia és un fet conjuntural que tindria que desapa-
rèixer a mesura que tots es reciclen —la qual co-
sa sí que és responsabilitat de la Conselleria — i
que la lluita per la disminució d'hores lectives va
per un altre camí ben diferent.

Per altra banda, tampoc seria qüestió de
pronunciar-se per l'existència d'uns especialistes
de valencià, sense abans haver-se pronunciat
sobre les especialitzacions en la resta de matè-
ries. Tema aquest que resta obert al debat.

N las pàginas de ALL-I-OLI, muchas veces

E hemos criticado la política que, en matèria
lingüística, ha desarrollado la Conselleria de

Educación. Siempre se ha tratado de una crítica
constructiva: constructiva porque pretendía
conseguir pasos firmes hacia la normalización,
no porque se pretendiese quedar hien con al-
guien.

Sin embargo, se estén produciendo unos he-
chos de los que la Conselleria, en principio, es
ajena y que dicen bien poco de algunos trabaja-
dores de la ensenaiua, entre los cuales existen
miembros del STE-PV. Nos referimos a la nego-
ciació por parte de estos a impartir el valenciano,
incluso en el curso del que son tutores y a pesar
de tener la titulación adecuada. Esta decisión, se
justifique como se justifique, es incoherente con
la Itnea seguida por el sindicato. A la larga, de lo
que se trata es de librar horas, unas horas que no
tienen por què ser tan libres y que deberían
amortizarlas con el reciclaje al que todos esta
mos obligades

El problema es viejo y se había producido, so-
bre todo, en asignaturas como la educación físi-
ca. Sin embargo, nadie, por no librar ese tiem-

po, nunca se había negado a impartir dicha ma-
tèria a sus alumnos. Parece que el valenciano es
diferente. Tan diferente, que también se le pue-
den rebajar tranquilamente las horas legalmente
establecidas, lo cual seria impensable, por ejem-
plo, en las matemàticas. Y no nos referimos al
caso en que, por razones organizativas o de otro
tipo, no se lleguen a cubrir las cuatro horas se-
manales, sinó al mas prosaico de que todos
quieran disfrutar de su «recreo»: la consecuen-
cia mas inmediata de que libren més maestròs es
una disminución del horario para los alumnos.

Habrfa que asumir ya que los profesores de
valenciano no estan para eso. Que su existència
es un hecho coyuntural que debería desaparecer
a medida que todos se reciclen —lo cual es res
ponsabilidad de la Conselleria— y que la lucha
por la disminución de las horas lectivas va por
otro camino bien diferente.

Por otra parte, tampoco seria cuestión de pro-
nunciarse por la existència de unos especialistas
de valenciano, sin antes haberse pronunciado
sobre las especializaciones en las demés mate-
rias. Tema éste que esté abierto al debaté.

CORRESPONDÈNCIA

TOTS
ELS PATRIARQUES,

CONTRA LES DONES

Tres fets recents posen, una vegada més, el
tema de l'avortament damunt la taula: l'edició de
catecismes per a l'EGB on els «Santos Padres de
la Iglesia» comparen l'avortament a les guerres.
L'aprovació al Congrés de la proposta del govern
socialista de despenalització parcial de l'avort, a
la qual tan sols podran acollir-se un 5% de les
dones que avorten en el nostre Estat. Els juís i
condemnes per avorts. El Tribunal Supremo,
emparant-se en la recentment aprovada llei so-
cialista, on ni tan sols es contempla l'eximent de
necessitat, ha anulat la sentència dictaminada
per l'Audiència Provincial de Bilbao i ha con-
demnat a cinc de les avortistes absoltes.

I en aquest marc insuperable on tots els pa-
triarques que en aquest Estat són, eclesiàstics i
seglars, de dretes i d'esquerres, s'han confabu-
lat per a negar-nos a les dones el més elemental
dels drets: el de disposar lliurement del nostre
cos, es reinicia a València el procés contra unes
persones detingudes fa dos anys i acusades de
practicar avorts, procés que podria afectar a mi-
lers de dones.

Aquests senyors que s'atreveixen a decidir i
dictaminar contra nosaltres, s'han preguntat el
per què milions de dones avorten en tot el món,
en moltfssims casos, com el nostre, en condi-
cions de clandestinitat amb greus riscs per a la
vida de la mare? No ens cansarem de repetir-ho:
les dones no volem avortar, les dones ens veiem
obligades a avortar, perquè, entre altres coses,
en aquest pals, mentre en les escoles tenen via
lliure tot tipus d'idees i pràctiques sexistes, no hi
ha una informació crítica de la sexualitat (conei-
xement del cos, importància del plaer, educació
en una sexualitat no discriminatòria per a les do-
nes...). Tampoc aquesta informació la trobarem
fora de l'escola. Som uns ignorants del nostre
propi cos.

Pel contrari, es practica una sexualitat basada
casi exclusivament en el coit, tot ignorant la se-
xualitat femenina, que a més a més provoca em-
barassos no desitjats. Continua identificant-se
sexualitat i reproducció al temps que es neguen
altres formes de relació sexual entre persones
del mateix o de distint sexe amb el saníssim fi de
produir-se plaer. A les dones no se'ns reconeix la

llibertat d'utilitzar o no la nostra capacitat de tin-
dré fills, imposant-nos l'obligació de ser mares.

^No és hora ja que fem callar eixe cor celestial
que crida en defensa de la «vida» del fetus men-
tre xafa la vida de les dones? ,f A tots els patriar-
ques que dominen el carrer, la casa, el llit, el
nostre cos i la nostra llibertat, que continuen de-
cidint sobre nosaltres, contra nosaltres i per da-
munt de nosaltres?

Que vagen enterant-se que no volem lleis que
penalitzen la nostra llibertat ni patriarques que
dominen la nostra sexualitat. Que l'avortament
no és un delicte, és un dret, i sols les dones hem
de decidir si volem o no fer-ne ús d'ell.

ROSA SANZ

MÉS SOBRE
ELS TEXTOS

DE VALENCIÀ

Quan hem vist la publicitat que dels llibres de
text per a l'ensenyament del valencià edita el
consorci d'editors valencians Gregal Llibres i ens
hem assabentat dels preus, no hem pogut repri-
mir el portar-nos les mans al cap i exclamar... no
és posiblel

I diem «no és possible!» perquè no ho és. Que
un llibre de segon nivell d'EGB («Milotxa») o de
tercer («Sambori») o de quint («Espígol») tin-
guen un preu de venda al públic de 775 pessetes
els dos primers i de 800 pessetes el tercer, és un
atrac a mà armada. I no ho és tant perquè consi-
derem que siga barat o car (d'això podríem fer-
ne una altra anàlisi), sinó perquè tenim l'expe-
riència, encara no llunyana, d'haver demanat a
la fi del curs passat trenta exemplars de ('«Espí-
gol» per a l'ús dels alumnes a l'escola, i el servei
de publicacions de la Diputació de València ens
els va servir cobrant-los a 550 pessetes, i, a més
a més, amb un descompte del 50%, quedant re-
duït el preu, per exemplar, a 275 pessetes.

És a dir, entre 550 pessetes (preu de venda al
públic) i 800 pessetes s'ha produït, en un interval
de molts pocs mesos, un augment del 45'45%
d'índex de preus al consum ha pujat durant el
mateix temps... Feu vosaltres els comptes).

És això racional? És això una manera de

començar bé el primer any d'implantació oficial
del valencià a les escoles? Són això facilitats? És
eixa la línia que seguirà el dit Consorci d'Editors
Valencians, S. A.? (possiblement, un altre mun-
tatge per a afavorir alguns).

A més a més, hem de tenir en compte que
aquest any la tirada dels llibres (amb l'obligato-
rietat de l'ensenyament del valencià) és infinita-
ment major, i no haver-hi encara altres editorials
al mercat.

Ah..., se'ns oblidava I No creiem que siga el lli-
bre de text l'únic mitjà d'ensenyament de la llen-
gua. Li donem la importància que té, com un
auxiliar més de treball: ni més ni menys. I això va
per a tots aquells ensenyants que si no tenen lli-
bre no poden «funcionar».
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LA LODE: UNA LLEI
INSUFICIENT QUE

POT SER REGRESSIVA
Sobre la LODE, els sectors reaccionaris estan portant una campanya d'intoxicació. No han dubtat en utilitzar

ni la mentida ni la demagògia ni la irracionalitat. Han dit que la LODE era pitjor que l'avortament; després, que
l'avortament era pitjor que les guerres. Otero Novas, com qui no dóna importància a la cosa, ha comparat la LODE
amb la invasió de Polònia. Hi ha qui ha dit que aquesta llei estava feta amb el fetge i amb els peus. S'ha amenaçat

amb guerres escolars i amb recursos d'inconstitucionalitat... El resultat d'aquesta fantasmagòrica escenografia,
però, ha estat altament rendable per als sectors que l'han duta a terme: Per un costat, han aconseguit canvis
substancials entre el primer i segon projecte de la LODE; per l'altre, han aconseguit immobilitzar els sectors
progressistes dels treballadors de l'ensenyament, que, possiblement per pura desídia, han fet una valoració
positiva de la llei en base, més que al que la LODE diu, per contraposició al que els sectors reaccionaris han

manifestat. L'anàlisi de la LODE ens demostra que aquesta és prou millor per a la dreta que el que ella proclama i
prou més dolenta del que els treballadors de l'ensenyament han intuït. Vegam-ho.

LA LLIBERTAT
DE CÀTEDRA,
«EL CARÀCTER
PROPIO» I EL
RÈGIM INTERN

D'entre els diferents aspectes que aporta IB
LODE, un dels més positius és el reconeixement
de la «llibertat de càtedra».

En aquest contexte, és lògic que ens estranyo
la inclusió a l'article 18 que als centres públics
deuran desenvolupar les seues activitats amb
«neutralidad ideològica». I és més d'estranyar en
tant que el capítol II i III de la LODE és idèntic al
de l'estatut de centres amb aquesta única dife-
rència. Diferència que ja apareixia al primer pro-
jecte de LODE, on a més a més es parlava d'«es-
tricta neutralidad ideològica».

Més preocupant és el fet que l'exigència es-
mentada no es contemple per als centres con-

, certats, que, pel contrari, sí que podran definir
«su caràcter propio» segons l'establert a l'article
22, el qual, curiosament, parla dels centres pri-
vats no concertats. O el que és el mateix, que
els centres concertats no van a tenir més li-
mitacions a l'hora d'elaborar el seu «caràc-
ter» que els que pugar tenir qualsevol cen-
tre privat no concertat. I tampoc estaria de
més que recordàrem que, en l'articulat que es re-
fereix als centres privats no concertats, la LODE
no ha canviat ni una coma respecte a l'estatut de
centres.

De tot l'esmentat, cal deduir que l'anomenat
«caràcter propio» no és altra cosa que l'«ideari» i
que aquest ideari, als centres públics, es va a de-
finir per «la neutralitat ideològica». En aquestes
circumstàncies, quin sentit real pot tenir el reco-
neixement de la llibertat de càtedra? És que, ara,
el PSOE va a ressuscitar el fantasma de l'escola
neutra? El que realment es demana no serà una
escola acrílica i gens compromesa?

, Pel que respecta al reglament de règim intern,
j la LODE —tant per als centres públics com
' concertats— determina que serà aprovat pel
consell escolar. El que no diu es qui l'elaborarà.
A l'estatut de centres, l'elaborava «el claustro de
profesores, junto con la asociación de padres de

. alumnos». En l'actual projecte legislatiu, aquesta

compentència ja no la té ni el claustre ni els pa-
res. I no pot tractar-se d'una casualitat, perquè
al parlar la LODE del claustre, copia textualment
l'estatut de centres, canviant únicament l'aspec-
te esmentat. La filosofia que cal entendre
d'aquest fet, com d'altres que anirem esmen-
tant, és que una forma d'acostar l'ensenyament
privat al públic es acostar el públic al privat.

ELS CENTRES
CONCERTATS

Un dels aspectes més interessants, i alhora
més conflictius, dels que aborda la LODE és el
que la programació dels llocs escolars a l'enseya-
ment es determinarà —segons l'article 28— te-
nint en compte «la oferta existente de centros
públicos y centros concertades». Aquesta afir-
mació només pot tenir dues lectures: que els
centres concertats tindran els mateixos drets i
deures que els públics —la qual cosa no és
certa —, o que l'Administració pretén perpetuar
la subsidiarietat de l'ensenyament estatal res-
pecte del privat.

L'existència d'un sistema d'admissió d'alum-
nes semblant per als centres concertats i per als
públics no és suficient per a garantir la seua
equiparació. En aquest aspecte, el que jugarà un
paper important és l'abast del «caràcter propio»
o, per a evitar sutileses, de l'ideari. Què passarà
quan un pare no comulgue amb l'ideari del cen-
tre que li correspon i veja al mateix temps com
l'Administració renuncia a la creació de llocs es-
colars públics? Tot això sense oblidar la impor-
tància de temes com els de la selecció i possible
acomiadament del professorat.

Precisament, un dels aspectes que diferencien
el primer del segon projecte de LODE és el que fa
referència a la comissió de selecció del professo-
rat. En el primer projecte, la comissió esmentada
estava composada pel titular, el director, dos
professors i dos pares. Al segon projecte, el titu-
lar ja no forma part de la comissió. De fet, no li fa
ninguna falta: mentre al primer projecte els crite-
ris de selecció els elaborava el consell escolar, al
segon —article 61.2— ho fa «el consejo escolar
de centro de acuerdo con el titular». Malgrat
la no participació del titular en la comissió, no és

difícil vore que es tracta d'un element regressiu
respecte al primer projecte. Sobretot si se té en
compte que els criteris de selecció «atenderàn
bàsicamente a los principios de mérito y capa-
cidad». O el que és el mateix: que poden haver-
hi criteris diferents als de «mérito y capacidad».

Pel que fa a l'acomiadament, només cal recor-
dar que es farà per acord de la majoria absoluta
dels membres del consell escolar. Prou més fà-
cil, doncs, que aconseguir el cesse del director,
per a la qual cosa és necessari el consentiment
del titular, als centres concertats, o una majoria
de dos terços als centres públics. Posats a fer
números, diguem-ne que al titular tan sols li fan
falta quatre vots entre els vuit que sumen pares i
mestres i el del personal no docent. Vot aquest
últim que, segons quin centre, és ben fàcil d'ob-
tindre(l).

Una antiga reivindicació del STE del PV és la
d'aconseguir que l'Administració pague directa-
ment als treballadors, i per tant devem alegrar-
nos que la LODE l'arreplegue. «A partir d'aques-
tos moments, les retribucions dels treballadors
dels centres concertats vindran determinades en
els pressupostos generals de l'Estat —la qual co-
sa no necessàriament suposa l'equiparació
salarial— i, com a conseqüència, les seues rei-
vindicacions, com la dels funcionaris, van a estar
condicionades pel reconeixement que puguem
obtenir del dret a la negociació col·lectiva. Tan-
mateix, aquesta reivindicació, lligada a les man-
cances que existeixen a l'hora de seleccionar el
professorat, que, com hem vist, pot contemplar
aspectes ben poc objectius, pot tenir, en el mi-
llor dels casos, una conseqüència ben greu: res-
suscitar els patronats, amb el desavantatge afe-
git que a més a més s'haurà obert una porta falsa
al «funcionaria!», per als treballadors més dòcils. •

(1) Especialment greu és que no es faça refe-
rència a què no es podran produir acomiada-
ments per motius ideològics o sindicals, cosa
realment indispensable en quan que no es regu-
len els motius d'acomiadament, ni s'estableix
l'obligatorietat d'admetre els acomiadaments
prèviament qualificats d'improcedents per la
Magistratura de Treball, malgrat que s'haja pro-
nunciat el consell escolar. La situació laboral als
centres concertats no és, doncs, envejable, so-
bretot si afegim que no resta tancada la possibili-
tat de realitzar contractes temporals, ni es garan-
teix el manteniment del lloc de treball en cas de
recessió de conveni. En aquestes circumstàn-
cies, la por va a ser la millor aliada del titular.
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Per últim, cal dir que el control dels diners pú-
blics és bàsicament semblant al que definia l'es-
tatut de centres, si bé el pagament directe al pro-
fessorat per part de l'Administració i el major
control sobre els diners pagats pels pares simpli-
fica molt aquest control. De tota manera, tots
sabem que sense una veritable voluntat política
de control no va a servir per a res la legislació, tal
i com passa avui als centres subvencionats amb
certes partides subjectes a un teòric control.
Tampoc s'entén per què dintre del consell esco-
lar dels centres concertats no funciona, com
ocorre als centres públics, una comissió econò-
mica que vetlle més específicament pel control
econòmic. Una rendició anyal de comptes dan-
vat de quinze persones no suposa un control su-
ficientment seriós.

va a ser el qui ha estat fins ara: la titella del titu-
lar.

ELS DIRECTORS
I LA GESTIÓ
DEMOCRÀTICA

ALS CENTRES PÚBLICS
Les competències del director en la LODE són

les mateixes que tenia a l'estatut de centres,
amb l'única diferència que canvia els termes
«orientar y dirigir» per «coordinar». La resta de
l'articulat ens demostra, però, que aquest canvi
careix de contingut.

El director és triat per majoria absoluta del
consell escolar. Aquest tipus d'elecció, que res-
pon a les nostres reivindicacions, té, però, dos
aspectes que considerem negatius: El primer es
que necessàriament la seua elecció haja de ser
per majoria absoluta i que, en cas contrari, siga
l'Administració qui l'anomene. Quina autoritat
té la Inspecció per a compensar amb el seu
criteri la inexistència d'una majoria abso-
luta?

El segon aspecte encara és més greu: l'elecció
per part del director de la resta d'òrgans uniper-
sonals. Per ell van a donar-se casos tan absurds
com que un director, a més de no obtenir la ma-
joria absoluta, i fins i tot una minoria via inspec-
ció, tinga dret a triar el seu equip directiu.

El canviar «orientar y dirigir» per «coordinar»
pot quedar en simple demogògia. El problema
no és si el director va a coordinar o a dirigir, el
problema és qui va a dirigir. I qui dirigirà serà el
director amb la seua colla d'adeptes. Com
abans, amb la diferència, però, que ara van a te-
nir competències, temps lliure i, possiblement,
incentius econòmics.

El director, amb el seu equip, va a tenir més
fàcil el controlar i més difícil el que el controlen.
Anem cap a la direcció vitalícia. Ara, el problema
no serà llevar un director, sinó un equip. L'equip
de la direcció, que no del centre.

ALS CENTRES CONCERTATS
Les funcions del director als centres concer-

tats seran determinades pel reglament de règim
intern d'aquestos. Tot i tenint en compte que
aquest l'elabora el titular, encara que desprès
l'aprove el consell escolar, cal deduir que les fun-
cions del director van a ser les que aquell vulga.

Respecte a la seua elecció, cal compaginar la
funció del consell escolar d'«interven!r en la de-
signación y cese del director» (article 58 a) amb
la impossibilitat de cessar-lo sense l'acord amb el
titular (article 60-4), i amb el dret del titular de
donar al consell escolar un terna que, a més a
més, pot estar integrada per professors de fora
del centre i, per tant, desconeguts per al consell
escolar (article 60-2).

Resumint, el director, als centres concertats.

EL CLAUSTRE I
L'EQUIP DIRECTIU

Malgrat que el claustre és l'òrgan «de partici-
pació» dels professors en el centre, un dels ob-
jectius de la LODE és buidar-lo de contingut.

Sobre el paper, els articles de la LODE referits
al claustre sols es diferencien de l'estatut de cen-
tres en què neguen al claustre el dret a participar
en l'elaboració del reglament de règim intern.
Aquest aspecte, que és regressiu, es completa
quan, malgrat que al claustre li correspon «pro-
gramar las actividades docentes del centro», es
parla de les funcions del consell escolar, entre
les quals anomena l'«aprobación y evaluación de
la programación general del centro que, con ca-
ràcter anual, elabore el equipo directivo».

En aquest context, no és d'estranyar que al
primer projecte de LODE es volguera exigir per a
la convocatòria dels claustres extraordinaris una
majoria absoluta dels seus membres. Era tot un
procés d'intencions.

El que hi ha darrere de tot és un intent de paci-
ficació escolar a costa de limitar el funcionament
dels claustres, que, fins avui, han estat la millor
eina de lluita, conscienciació i debat en els cen-
tres.

L'organigrama de funcionament dels centres
va a estar inspirat en el «divide y vencerés». Es
pretén que cada professor no veja més enllà
del seu nivell o cicle. Que no tinga una visió
global del centre. Un exèrcit de coordinadors,
caps d'estudis, secretaris, etcètera, van a man-
tenir perfectament informada la direcció. Temes
que fins ara es tractaven en claustre, ara es trac-
taran a nivell de cicle. Es vol aconseguir una es-
cola que, a costa de amagar problemes, no siga
problemàtica.

Nosaltres no podem deixar de reconèixer que
els òrgans unipersonals poden afavorir l'operati-
vitat d'un claustre, però veiem el perill i la inten-
cionalitat de fer-los innecessaris.

Pitjor sort van a tenir els centres concertats, ja
que, en aquestos, qui estableix les funcions del
claustre és el reglament de règim intern, el qual a
la seua vegada l'elabora, com ja hem dit, i men-
tre no es demostra el contrari, el titular.

ELS CONSELLS
ESCOLARS DE CENTRE
COM A ÒRGANS
DE PARTICIPACIÓ

Diguem-ne per a començar que el sistema de
participació establert a la LODE, a través dels di-
ferents àmbits dels consells escolars, té una
desconnexió total, amb la qual cosa hi haurà
una manca de participació i representativitat.
Cada consell escolar comença i acaba en el seu
àmbit. L'únic que relaciona un consell escolar
amb els altres és el nom. Tractarem sols del con-
sell escolar de centre. El consell escolar d'Estat
el tractarem, dins del context de la funció públi-
ca, en altre lloc.

Si hi haguera una voluntat clara de fer del con-
sell escolar de centre un veritable òrgan de parti-
cipació, possiblement moltes de les crítiques que
hem anat fent tindrien una importància secundà-
ria; però el cert és que aquest, en el seu conjunt,
va a tenir les mateixes limitacions, si no més,
que els actuals consells de direcció.

A falta de la legislació que concrete la compo-
sició del consell escolar als centres públics, el
que sí que podem dir és que la seua composició
als centres concertats és intolerable, ja que el ti-
tular, junt amb el director, sumen tants vots com
els pares o els mestres. Aquest fet s'agreuja en
el canvi que s'ha fet al segon projecte de LODE, i
que en part també afecta als centres públics res-
pecte al primer i pel qual els alumnes d'EGB no
van a intervenir en l'elecció i cessament del di-
rector ni en l'acomiadament del professorat.

En quant a les funcions del consell escolar,
salvant la de l'elecció o intervenció en l'elecció
del director segons es tracte dels centres públics
o concertats, la LODE sols es diferencia de les
funcions del consell de direcció establertes a
l'estatut de centres en dues coses: La primera, i
que serveix tant per als centres públics com per
als concertats, és que, en compte d'«informar la
programació general de las actividades educati-
vas del centro», ara va a «aprobar», deixant ben
clar, però, que aquesta aprovació serà anyal i
que, com hem dit, serà elaborada per l'«equipo
directivo». La segona diferència és una compe-
tència que van a tenir als centres públics: que és
tan nova com de moment estranya: la «promo-
ción de la renovación de las instalaciones y equi-
po escolar, así como la vigilància sobre su con-
servación». Haurà que esperar que alguna llei
ens explique cosa tand difícil.

Doncs bé, totes eixes competències va a
exercir-les el consell escolar, reunit-se una vega-
da al trimestre. I per a evitar que se'n reunesca
moltes més, la LODE ens regala un canvi: per a
la convocatòria extraordinària farà falta que ho
snl.licite la majoria absoluta dels seus mem-
bres, en compte d'un terç. És, també, tot un
procés d'intencions.

LA LODE
I LES AUTONOMIES

L'autonomia, referida al tema educatiu, pràc-
ticament no va a existir. L'Administració central
s'ha volgut reservar tantes competències que a
les diferents comunitats autònomes sols els res-
ta una tasca secundària d'intermediàries, a les
que tot se'ls va a donar fet: nombre d'aules a
construir, relació professor-alumne, unitats que
deu tenir un centre, continguts de les programa-
cions que, inclús en assignatures com socials,
s'han d'impartir. Unes autonomies, en resum,
sense pràcticament ningun poder executiu.

AMANERA
DE CONCLUSIONS

La LODE, tal i com està en aquests moments,
permeteix un desenvolupament regressiu, inclús
respecte al de l'estatut de centres. La lluita en
aquest moments passa precisament per fer que
la legislació que vaja a desenvolupar-la complete
les seues insuficiències i li donem un caire pro-
gressista del que tan mancada està. Però més
important que això va a ser el que siguem
capaços de mobilitzar ja, de la mateixa manera
que ho fa la dreta, per aconseguir les millores
abans de la seua aprovació pel Parlament.

Per altra banda, no podem deixar de denun-
ciar l'ajornament que de fet suposa la disposició
transitòria segona perquè el sistema de subven-
cions establert a la LODE no entre en vigor fins
dins de tres anys.



ACCIÓ SINDICAL

CONCENTRACIÓ
PER LA NORMALITZACIÓ

LINGÜÍSTICA I EN DEFENSA
DE LES REIVINDICACIONS

DELS PROFESSORS DE VALENCIÀ
Les assemblees de professors de valencià d'EM, a Alacant, Castelló i

Valencià, han acordat:
Convocar per al dissabte, dia 12 de novembre, a les onze del matí, una

concentració a la Conselleria de tot el professorat de valencià del país, con-
vidant tots els companys i demanant adhesions d'institucions culturals, or-
ganitzacions polítiques, personalitats..., per tal de fer entrega del següent
escrit:

«Els sotasignants, professors del centre de formació professional/ins-
titut de batxillerat... demanem de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència:

a) Un compromís formal que al proper curs hi haurà l'ampliació de
plantil'8 'lecessària per tal d'extendre l'ensenyament del valencià a FP-2,
COU '•-, «de forma voluntària i progressiva», als centres d'ensenyament mit-
jà de tos zones castellano-parlants; per la creació dels seminaris de valencià
i pe.i.iè els professors de valencià siguen equiparats a la resta, en quant al
nombre d'hores de treball.

b) El pagament, amb efectes retroactius a octubre del 1983, dels com-
plements de destí: tutories i caps de seminari. Aquest fet implica necessà-
riament l'aprovació i dotació de plantilles a gener de 1984, cosa que possi-
bilitaria el pas de la situació de contractats a interins.»

A més a més:

— Fer front als intents desestabilitzadors de l'ensenyament de la llen-
gua.

— Continuar les gestions amb el rectorat (incorporació del valencià al
COU) i Conselleria sobre les noves contractacions necessàries, convocatò-
ria d'oposicions, accés per concurs de mèrits, etcètera.

El STE-PV demana als afiliats i a tots els companys el major suport a
aquesta concentració i a l'escrit, doncs pensem que aquesta lluita no és so-
lament per unes reivindicacions justes, sinó què es un pas endavant en la
reconstrucció del nostre País Valencià i no pot ser la lluita dels companys
de valencià a soles.

UN SECTOR MARGINADO

LA
EDUCACION

FÍSICA
El curso pasado el MEC elaboro un

proyecto de creación del cuerpo de pro-
fesores de educación física. Este pro-
yecto, que habla sido negociado con al-
gunas organizaciones, fue rechazado
totalmente por la UCSTE, que plantea-
ba la integración, con la titulación o
convalidaciones necesarias, en los ac-
tuales cuerpos de E. M. y la creación de
un cuerpo a extinguir, con índice 8, para
el resto.

En la asamblea celebrada el 22 de
septiembre en el INEF, con presencia de
los sindicatos y organizaciones del pro-
fesorado de educación física, fue acep-
tada por unanimidad esta propuesta de
UCSTE, decidiéndose abrir un proceso
negociados e ir preparando acciones de
presión.

Hasta el momento ha sido aceptada
por la Administración la integración,
crea'ndose la asignatura, con una pròxi-
ma convocatòria de oposiciones para li-
cenclados, convalidaciones, etcètera. El
problema queda en el cuerpo a extin-
guir, con una oferta inaceptable del
MEC. El próximo dia 29 de octubre hay
convocada una nueva reunión estatal
de la que saldràn nuevas iniciativas.

11 de novembre
V. I VALENCIÀ

CONSELL
INTERCOMARCAL

Anàlisi del projecte de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació (LODE).
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 1984.
Els grups de Renovació Pedagògica.

ACCIÓ CULTURAL
DEL B4ÍS VALENCÍk
és una resposta conscient i serena
a molts problemes que els valencians
teníem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26, 2°"-2·
telèfon 21.03.15
Castelló

moratin, 15, 8" girona, 12
lells 321 92 24 322 58 02-322 68.19 telèfon 21 26 00
valència alacant



ACCIÓ SINDICAL

SECTOR DE PRIVADA

LAS PROVOCACIONES
DE LA PATRONAL

INFORMACION

a) El pago de los aumentos pactades en
el convenio de mayo sigue sin haberse efectua
do en la mayoría de los centros: ni nuevas nómi-
nas ni los atrasos. El argumento de los empresa
ríos de que las subvenciones se estan retrasando
no es valido, pues su firma en el convenio les
obliga al cumplimiento, al margen de las subven-
ciones.

Se ha presentado en Inspección de Trabajo un
escrito, como paso previo a la presentación de
demanda en Magistratura.

Esta demanda se ha de presentar directamen-
te en nombre del perjudicado y, aunque resulte
incomodo, habrà que hacerlo. Ademàs hay un
plazo para poder reclamar estos derechos.

b) Aplicación de las cuarenta horas al
personal no docente: La comisión paritaria del
convenio no ha llegado a acuerdo (es decir, que
la patronal se ha negado). Se ha presentado de-
manda en Magistratura de Trabají en Madrid.

c) Revisión salarial de septiembre: Tam-
bién se niega la patronal a esta revisión, que vie-
ne obligada por el convenio. Se ha presentado
conflicto colectivo, y el Ministerio de Trabajo ac-
tuarà de mediador, sin que pueda haber laudo.

Al margen de lo anterior, hay que preparar
medidas de presión tanto centralizadas como
porlaszonas.

d) Se ha creado en Madrid una coordina-
dora de centros en crisis para dar solución a
los problemas de los trabajadores y alumnos de
los centros que no se pueden mantener. Se
plantea su paso directo a estatal si tienen in-
fraestructuras aprovechables y la creación de
nuevos centros estatales que absorban alumna
do y profesorado.

Aquí, en el Pafs Valencià, este problema se es-
tà dando y, a nivel inmediato, habrà que dar esta
solución, a la vez que se va profundizando en
una alternativa de paso del sector de privada a
pública a nivel general: ver la Llei de la Generali-
tat de Catalunya, etcètera.

a) LODE: En este número y posteriores apa-
rt cen articules desarrollando las conclusiones de
l'Escola d'Estiu que salieron en el número de
septiembre del ALL-I-OLI.

f) Comisiones de control de subvencio-
nes: Antes del 31 de octubre han de constituirse
en cada centro en la forma y con las competen-
cias que marca el Butlletí de la Generalitat, del 22
de septiembre. El sindicato exigiré en el Consell
y los Servicios Territoriales (delegaciones) el
control efectivo del cumplimiento de la normati-
va. La comisión a nivel de servicios territoriales
ya se ha reunido.

VALORACION

Si decir que la situación de los trabajadores de
privada va a peor puede desmoralizar, a lo mejor
conviene callarse, però seria esconder la cabeza.
El paso del convenio provincial al estatal ya su-
puso pérdidas importantes. Tener que ir exigien
do el pago de los aumentos del convenio, o que
los empresàries tengan la cara de no querer ne-
gociar la revisión de septiembre, son 'hechos
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muy significativos. La plataforma de UTEP corre
el riesgo de quedar en un mero adorno...

Aquí no hay soluciones màgicas. Tampoco
hay que esperar que estàs vengan de la LODE,
porque no* es así. Somos los mismos trabajado-
res de la ensefianza los que hemos de encontrar

estàs soluciones, organizàndonos y trabajando
juntos. De lo contrario, el futuro no se presenta
nada bien.

El próximo miércoles, dia 9, tendremos un ple-
nario del sector en Valencià para tratar los temas
planteados.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

UNA LLUITA
IMMEDIATA

Més de seixanta professors varen assistir a la
primera assemblea del sector a València, cele-
brada el passat dijous, 20. Aquesta assemblea
havia estat convocada pel claustre de l'institut
d'Alboraia mitjançant una carta a tots els centres
en la que es ficaven uns punts reivindicatius.

La principal conclusió de l'assemblea va ser
que calia que es feren claustres als centres per
tal de discutir els punts reivindicatius, als quals
es varen afegir alguns i eliminar d'altres, sense
plantejar prioritats.

Nosaltres creiem, i pensem que coincidim bà-
sicament amb la majoria de l'assemblea, que la
lluita cal plantejar-la en els següents termes:

a) Unes reivindicacions específiques i imme-
diates que cal guanyar ja: generalització del
complement de destí, creació i dotació de depar-
taments i les divuit hores lectives, tot sabent que
les reduccions d'horaris és una batalla a guanyar
aquest curs si no volem que es repeteixca el pro-
per.

El sindicat ha informat de les respostes rebu-
des de la Conselleria al voltant d'aquestes reivin-
dicacions i creiem que hem d'anar organitzant
mesures de pressió per a després de la propera
assemblea.

b) Cal que siguen assumidas i que hi haja un
recolcament clar i efectiu a les reivindicacions
dels col·lectius que ja estan plantejant una lluita:
els professors de valencià, i també els d'educa-
ció física, personal no docent, interins i contrac-
tats. Això vol dir un suport a les iniciatives que
es prenguen: concentracions, jornades de lluita,
etcètera, i no pot quedar solament en un
recolcament verbal.

c) L'organització del curs ha estat desastro-
sa, tant a professional com a batxillerat:
alumnes/aula o taller, afins, falta de
professorat... Cal que els claustres facen un se-
guiment de les negociacions (?) que sobre
aquest i els punts anteriors es faran a la taula de
la Conselleria i organitzacions sindicals. El sindi-
cat demanarà a la reunió del dijous, 27, resposta
per escrit a les reivindicacions, per tal de donar
informació als claustres.

d) Hi han altres temes que cal que siguen es-
tudiats als centres per tal de trobar una solució
que siga satisfactòria per a la majoria i defensar-
la: integració de cossos, situació de mestres de
taller, o el plantejament cara a la reforma de
l'EM. Aquest procés pot acabar en un congrés
de la FP del País Valencià, com ja s'ha fet a altres
nacionalitats o regions.

També està pendent, per a tots els sectors de
l'ensenyament, el nostre dret a negociar les nos-
tres retribucions per al proper any, jubilació, ad-
dicional 5.°, etcètera.

De moment, el que és urgent és l'assistència
de tots els centres a l'assemblea convocada per
al proper dijouss, dia 10 de novembre, a les
vuit hores, al politècnic de l'avinguda Antig Reg-
ne de València, amb una discussió prèvia dels,
claustres, i també ''organització d'assemblees
coordinades a Alacant i Castelló.

Vos esperem.



ACCIÓ SINDICAL

SECTOR DE ENSENANZAS MEDIAS

PLATAFORMA
REIVINDICATIVA

A la espera de que se acometa con decisión
una seria y profunda reforma de las ensefianzas
medias en todos sus aspectos, de manera que
este cicló de la ensenanza responda a las exigen-
cias de una Sociedad moderna y avanzada, y an-
te la inminente convocatòria por parte de la Con-
selleria de una mesa sindical, el STE-PVadelanta
lo que juzga deben ser las Kneas maestras que
han de guiar estàs conversaciones para solven-
tar de una vez por todas una sèrie de problemas
que esperamos no volver a tener al comienzo del
próximo afio.

1) El lograr una mayor calidad de la ensenan-
za tiene que ser el punto prioritario. Para ello es
necesario la reducción del número de alumnos
por aula a un màxiïno de veintiocho (según esti-
mación de la Unesco), la supresión total de las
afines (empefio en el que està también la junta
de directores) mediante la posibilidad de realizar
actividades propias de la especialidad
(repasos...), que se den las dotaciones necesa-
rias para garantizar el adecuado funcionamiento
de todas las actividades docentes (laboratorios,
biblioteca, medios audiovisuales, talleres...) y
una potenciación de las actividades de semina-
rio, àrea, departamento, etcètera, para favore-
cer una formación mas general e interdisciplinar

del alumno. Por ultimo, un màximo de dieciocho
horas semanales de docència directa, un màxi-
mo de cuatro grupos por profesor, una regula-
ción de las horas de permanència en el centro en
función de las necesidades docentes y una ac-
tualización y renovación pedagògica del profe-
sorado con actividades incluidas en la jornada la-
boral y a cargo de la Administración. Curso sa-
bàtico. Cada seis anos de docència, un ano libre
de docència directa, con horario normal dedica-
do a actividades formativas.

2) En cuanto a las condiciones laborales del
profesorado, es prioritaria la defensa del puesto
de trabajo y de la estabilidad en el mismo; la lu-
cha contra el paro, la corrupción y el pluriem-
pleo, especialmente en FP; el acceso directo al
funcionariado, el derecho a permanecer en el
centro de destino aun cuando falten horas de la
asignatura; que se inicie el proceso de la jubila-
ción hasta llegar a la voluntària a los sesenta
afios y la obligatòria a los sesenta y cuatro con el
100% de los haberes que se percibe en activo; el
establecimiento de un sistema de sustituciones
que no implique aumento de horario lectivo para
los profesores y cubra de forma inmediata cual-
quier baja que se produzca, y, por ultimo, la as-
piración al cuerpo único de profesores de EM

que supere las discriminaciones entre los de un
mismo nivel educativo.

3) En cuanto a las retribuciones hay que ne-
gociar un sistema retributivo que prime la fun-
ción docente y no la administrativa; la inclusión
de complementos y dedicaciones en el sueldo
base; la equiparación inmediata con el resto de
funcionarios; la equiparación total de los profe-
sores de música y educación física con el resto;
incrementos anuales, al margen de la equipara-
ción, iguales al aumento del coste de la vida, con
revisión a los seis meses; la aplicación inmediata
del reconocimiento de los trienios de los interi-
nos, y el reconocimiento y pago del 3'5 que por
la revisión contemplada en el ANE se nos adeu-
da del pasado ejercicio.

4) Por ultimo, es necesario que la Adminis-
tración reconozca unos derechos sindicales que
se concretarien en el derecho a la negociación
colectiva en cuanto a trabajadores de la función
pública, la inmediata convocatòria de elecciones
sindicales con representantes de centro, la parti-
cipación de los sindicatos en proyectos legislati-
ves de la ensefianza (reforma de la EM) y de la
función pública en lo que afecte a los funciona-
rios docentes y una real y efectiva libertad de ex-
presión en los centros.

UN ÒRGAN QUE VA A EXIGIR
L'ESFORÇ DE TOTS

EL CONSELL ESCOLAR
VALENCIÀ

Al primer número de l'ALL-l-OLI, de setem-
bre, s'informava del decret de creació del Con-
sell Escolar Valencià. No és el consell que al
STE-PV l'agradaria, però ós un primer pas en el
reconeixement del dret dels treballadors i sectors
socials implicats en l'ensenyament a participar
en la planificació educativa, i és el resultat d'una
acció sindical constant al llarg de tot el curs pas-
sat.

La representació del treballadors, viciada
d'origen pel fet de separar el personal no docent
de la resta de treballadors de l'ensenyament, ha
quedat de la següent manera: ANPE-Asoc.
Catedràticos-Agregados...: dos professors EGB
(estatal), u d'EM (estatal); FETE: u EGB
(estatal), u EM (privada); CCOO: u EM (estatal),
u EGB (privada); i STE-PV: u EGB (estatal), u
EM (estatal), u EGB (privada). El representant
del personal no docent, «a proposta de la central
sindical més representantiva», que inicialment

volia adjudicar-se a FETE (?), ha estat per al
STE-PV. Per tant, el STE-PV té u dels onze re-
presentants dels treballadors.

El nostre plantejament de partida cara al Con-
sell Escolar Valencià és que pot quedar en no-res
— «el CEV celebrarà com a mínim dues reunions
a l'any...»— si no som capaços de crear una di-
nàmica escaient. Per això el STE-PV presentarà
en la primera reunió, junt a les seues postures
respecte al procés de normalització lingüística,
estabilitat al treball, planificació del curs, etcète-
ra, un reglament de règim interior que faça útil
aquest organisme: calendari de reunions i temes
a tractar, creació d'una comissió de personal, de
renovació pedagògica, planificació d'inversions,
d'ensenyament del valencià, etcètera.

Les persones que el STE-PV ha proposat per a
assumir la tasca de representació dels treballa-
dors de l'ensenyament són: José Pérez, Josep
Aznar i Albert Sansano, directors d'EGB (havien

de ser directors) d'Alacant, Castelló i Valencià,
respectivament; a l'ensenyament mitjà, Antonio
Vinas, de batxillerat de València; José Miguel Ri-
vas, formació professional de Castelló, i Alfons
Terrones, de batxillerat d'Alacant. En privada,
Norbert Vila, Enrique Bas i Rosa Bardisa, aques-
ta d'educació especial, de València, Alacant i
València, respectivament; i pel personal no do-
cent, Leo Borràs, Montse Uriarte i Rosa Maria
Bernàcer, també de València, Alacant i Valèn-
cia, respectivament.

Es la intenció del STE-PV que aquest grup de
treball funciona amb la màxima agilitat i autono-
mia, cara a què puguen complir amb les millors
condicions possibles les seues responsabilitats
amb el sindicat i el conjunt dels treballadors de
l'ensepyament.

Ara vos convidem a tots a col·laborar en
aquesta tasca fent arribar les vostres propostes i
inquietuds.



EXPERIÈNCIES

UNA CLASE ACTIVA ESTUDIANDO UN ANIMAL
DELENTORNO

LA MARIPOSA MACAON
SITUACION DE

LA QUE SE PARTE

La unidad de trabajo fue desarrollada en el
curso 82-83, en una clase de tercer nivel de EGB
de treinta y ocho alumnos, con una relativa hete-
rogeneidad en lo que se refiere al dominio de las
técnicas instrumentales, nociones bàsicas y gra
do de contacto previo con la naturaleza. No obs-
tante, como el colegio se encuentra ubicado en
una localidad valenciana no excesivamente po-
pulosa, la mayor parte de los alumnos estan fa
miliarizados con su entomo natural (huerta de
naranjos y monte bajo mediterràneo).

OBJETIVOS ESPECIFICOS

— Estudio por observación directa de un ani-
mal del entomo, en concreto, la mariposa
macaón («Papilio machaon»), muy abun-
dante en nuestra zona.

— Reconocimiento de su forma de vida en
sus diferentes fases (alimentación, repro-
ducción, pautas de conducta, modo de
adaptación al medio, etcètera).

— Interrelación con otros contenidos del cu-
rrículo escolar.

— Contribuir a conseguir una actividad de in
vestigación y respeto hacia los seres vivos
del entomo.

MATERIAL

— Material usual de clase.
— Un terrario o unas simples cajas de cartón.
— Orugas y criséíidas de macaón, en unas ra-

mitasdehinojo.
— Cartulina.
— Lémina grande sobre la mariposa macaón.
- Bibliografia adecuada.

DESCRIPCION DE
LA EXPERIÈNCIA

Ante todo, hay que sefialar que esta unidad de
trabajo debe realizarse al comienzo del otofio,
especialmente a principios de octubre, por ser la
fecha en que podemos encontrar en el campo
mayor número de orugas.

Primera sesión

Motivación

Previamente, el dia anterior, me había encar-
gado personalmente de buscar nueve o diez oru-
gas y algunas crisàlidas entre varias matas de hi-
nojo. Una vez introducidas en una caja, las guar-
dé en el armario de clase antes del comienzo de
la jornada escolar.

Mas tarde, ya en el tiempo dedicado a natura-
leza, invité a los alumnos a que reconocieran
unos dibujos que efectué a grandes rasgos en la
pizarra (huevos, oruga, capullo y mariposa de la
seda, mucho més conocida). A continuación,
comencé a dibujar con vivos colores y rmuchos

detalles las fases homólogas de macaón, lo que
dio lugar a expresiones de regocijo en aquellos
nifios que incidentalmente las habfan observado
en el campo.

No obstante, la motivación llego a su punto al
gido cuando, inesperadamente, saqué la caja del
armario y mostré su contenido a la vista de to-
dos, para pasar, acto seguido, a distribuir sobre
un papel una ramita con una oruga para cada
equipo (nueve en total).

Observación y experlmentaclón

Tras los correspondientes consejos para que
no resultaran daRados los animales, comenza-
mos a reflexionar, por medio de preguntes, so-
bre los siguientes aspectos:

— Forma y partes del cuerpo. Modo de des-
plazarse.

— Su bella coloración verde-anaranjada co-
mo medio de pasar inadvertida ante sus
enemigos en el hinojo (tallos y hojas ver-
des y f rutos anaranjados).

- Modo, ritmo y dieta de alimentación (fru-
tos tiernos del hinojo).

— Funciónexcretora.
— La reproducción con sus diferentes fases

(observar la curiosa forma de la crisélida,
su modo de permanecer suspendida me
diante un hilo de seda en la «cintura», et-
cètera).

— Su característica conducta de defensa en
la oruga (aquf procede la experimentación
con un ligero toque del làpiz que provocarà
el súbito surgimiento de dos largos tentà-
culos que despiden un intenso olor a anís).

- Estudio de la mariposa a través de una la
mina grande (pueden emplearse los calen
darios Anaya, en los que aparece).

— Consideraciones sobre las distintas deno
minaciones de nuestro animal (popular ge-
neral, popular local y científica).

— Consideraciones sobre las plantas en que
vi ven, particularmente el hinojo «fenoll»,
en nuestra tierra, y algunas otras de la mis-
ma familia (hacer caer en la cuenta de que
todas ellas tienen sus flores y frutos dis-
puestos como un paraguas; comentar los
usos populares; informar que a esa familia,
«umbellferas», pertenecen plantas tan ço
nocidas como la zanahoria, el peiejil, el
apio, la chirivla, la planta del anís, la cicu-
ta, etcètera).

(Tras esto, las orugas fueron devueltas a su
planta de origen.)

Actividad extraescolar

Por ultimo, encomendé a los diferentes equi-
pos, esa misma tarde (tarea que acometieron
con mucho entusiasmo), el aprovisionamiento
de una o dos orugas (el hinojo les resulta fàcil-
mente identificable por su estampa típica y su in-
confundible olor a anís, ast como muy frecuente
en solares abandonades y bordes de caminos).

Segunda sesión

Las orugas encontradas se introducen en una
caja amplia para su cria a lo largo del curso. A
este fin, los distintes equipos se responsabilizan,
por turno rotatorio, a proporcionar la necesaria
ración de frutos tiernos de hinojo — «llavoretes»,
en nuestra localidad— hasta que se transformen

en crisàlidas. Luegc, hacia el mes de mayo, ha
rlan su aparición las bellas mariposas que, salvo
dos ejemplares destinades a su posterior exten-
sión y conservación, los propios alumnos se en-
cargaron de dejarlas en libertad.

Esta sesión va dedicada a adquirir nueva infor
maclón a través de otras fuentes y a organizar la
ya obtenida en la sesión anterior.

A tal efecto, proporcionà a los alumnos abun-
dante y atractivo material impreso seleccionado
previamente, tanto de la biblioteca escolar como
de mi propiedad particular, sobre la vida de las
mariposas, otros insectos e invertebrados un ge-
neral, que sirviera de apoyo para la confección
de un mural por equipo, sobre cartulina, en base
en guión que recogiera los siguientes aspectos:

- llustración de las diferentes fases y com-
portamientos de macaón.

- La información del primer dia debidamente
organizada en sus diferentes puntos.

— Indicaciones para la obtención de nueva
información (como la utilización de los in
dicesalfabéticos).

— Distribución geogràfica de macaón.
— Reconocimiento de espècies próximas en

nuestra península (en concreto, «Papilio
alexanor» y «Papilio sinon», ambas con las
caracteristicas prolongaciones de las alas
posterior es propias de los papilios).

— Establecimiento de semejanzas y diferen-
cies con los demàs insectos e invertebra-
dos en general, al objeto de integrar el
aprendizaje en lo estudiado en otras unida
des de trabajo anteriores.

— Alguna anècdota, vívida o referida, rela-
cionada con macaón.

EVALUACION

Es muy importants el detectar, a través de la
observación continua, aspectos tales como: ac-
tividades ante el tema de estudio, grado de moti-
vación manifiesto, respeto hacia los animales,
técnicas y hébitos de trabajo, interacción en el
grupo, grado de participación en las situaciones
coloquiales, etcètera; prestando una mayor
atención a aquellos alumnos que presenten un
nivel muy bajo en algunos de ellos, por lo que,
en estos casos, se impone un registro sistemàti-
codelasanotaciones.

Evaluación de los murales realizados y de las
diferentes fases seguidas en su confección.

Comprobación a nivel individual de los conoci-
mientos adquirides, mediante un cuestionario
claro y sencillo reproducido en la multicopista.

Asf, pues, concluyendo, creo que resulta
esencial el tener conciencia de las múltiples vir-
tualidades educativas del medio próximo que
nos rodea y que cualquier aspecto de ests, por
anodino o modesto que pudiera parecer a simple
vista en un principio, ofrece enormes posibilida-
des de investigación y estudio desde la EGB,
tanto en un sentido extensivo como intensivo.

JULIO GONZALEZ


