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MOBILITZACIONS DE MARÇ I ABRIL

PRESSIÓ I NEGOCIACIÓ
Resulta impossible fer una anàlisi del procés de mobilitzacions
encetat el més passat, en un moment com el que vivim al tancar la
present edició i que es caracteritza per la intransigència del MEC i
la ferma voluntat del professorat
per tal d'aconseguir les seues reivindicacions.
A nivell de País Valencià, l'actuació de la Conselleria d'Educació oscil·la entre la inadmissible
antisindical manifestada a través

de la Inspecció i els esforços per
tal de no implicar-se en les reivindicacions del professorat tot i sabent que la solució d'una part important de la plataforma que ens
ha dut a la vaga, és de competència autonòmica. En qualsevol cas,
valorem que el millor resum de la
situació amb data 11 d'abril és la
reflexada en el document que per
acord del Secretariat Nacional del
STE-PV se li va enviar al Conseller
d'Educació Í que reproduïm a continuació.

HONORABLE SENYOR

LO QUE COBRA EL PROFESORADO
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Hace menos de cuatro anos
se aprobaba la Ley de Reforma
de la Función Pública. Ha bastado ese corto período de tiempo para llegar a las cotas de
díscriminación que padecemos
respecto al resto de los funcionarios. Como muestra, valga el
botón de la Policia Nacional.
Ademàs de los conceptes retributivos que se senalan y que
son los generalizados —incluyendo ef comolemento especifico—. existen. como para el
resto de los funcionaries no
docentes. otros complementos. como el de productivrdad,
indemnizaciones por residència, así como diversas gratificaciones. Obsérvese que el complemento especifico tiene una
cuantia superior al complemento de destino en todos los ca-
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Las comparaciones son
odiosas, però es inevitable
constatar lo mal que quedamos
económicamente si comparamos a un profesor de EGB con
un cabo o a uno de EE MM con
un sargento. Desmoraliza a
cualquiera.
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«Els treballadors de l'ensenyament, ens trobem en un procés de
mobilitzacions que encetarem amb
la vaga dels propassats dies 9. 10,
16 i 17 de març —de la incidència
de la qual ef considerem assabentat— i que continuarà amb la convocada per als propers dies 14, 19.
20, 26. 27 i 28 d'abril.
Deuria ser ociós recordar-li que
el contingut de la nostra plataforma
reivindicativa no és ni pot ser. tot i
tenint en compte les competències
de la Generalitat Valenciana en matèria d'ensenyament, estranya a la
Conselleria que vostè presideix.
Tanmateix, les inhibicions i sovint
les actuacions lamentables del seu
departament ens obliguen a manifestar-li algunes consideracions:
1. Transcorrits més de tres mesos des de que es realitzaren les
eleccions sindicals, ni s'ha constituït la taula negociadora d'ensenyament ni ha variat per a res l'actitud
de la Conselleria respecte als sindicats.
2. Els Serveis Territorials mitjançant la Inspecció i a instàncies
de la Conselleria han tingut una actuació clarament antisindical que ha
transformat de fet el nostre dret a
la vaga en una activitat injustificable
i punible que res té a veure amb els
descomptes en nòmina que pretenen fer-se al professorat.

3. Les Juntes de Personal continuen sense tenir el mínim d'infrastructura per a poder funcionar i
acomplir les missions que li corresponen. A més a més ens trobem
amb\la seua negació sistemàtica a
rebre als representants de les esmentades Juntes de Castelló. València i Atacant, que ho són de la totalitat dels ensenyants del País Valencià.
4. Vostè mateix està incomplint
el compromís del seu Secretari General i el que vostè en persona va
assumir a través de la premsa de
convocar per al dia 25 de març.
5. Les taules sindicals que de
forma més o menys formal s'han
convocat els darrers mesos sempre
han tinguí com objectiu ei tractar
els temes que per diferents motius
han preocupat a la Conselleria ignorant efs plantejats per les organitzacions sindicals.
6. Des de la Conselleria estan incomplint-se sistemàticament els
pocs acords als que havíem arribat
fins ara i concretament els signats
per vostè en febrer.
Per tot l'esmentat, el STE-PV li
manifesta la seua decisió de no anar
a cap de les taules sindicals a les
que siga convocat fins que no es
garaníesca un veritable procés negociador, amb el seu corresponent
calendari, de la plataforma reivindicativa en la seua globalitat.»

ACTA D'INSPECCIÓ
ACTE D'INQUISICIÓ
Un dels fets més lamentables esdevinguts arran let. vagues del mes
de març ha estat l'acta que s'ha entregat als inspectors des de la Conselleria per tal de controlar la incidència de les mobilitzacions.

Aquestes actes, clarament antisindicals i conseqüentment d'una legalitat dubtosa, consten de quatre
punts, cadascun dels quals és digne d'analitzar-se:
El primer punt parteix del supòsit

que el Centre «no desarrolló actividad docente alguna» i conté quatre
apartats. En els dos primers es pregunta amb una clara actitud intimidatòria sí el director va «prohibir»
l'accés deí «personal» al Centre i si
fou comunicada «con anterioridad»
a l'alumnat la supressió d'activitats.
Naturalment, el caràcter intimídatori ve determinat per expressions tan
ambigües com les de «personal» i
«anterioridad»: iCal entendre per
personal al professorat, als pares o
als xiquets? Tot i que sempre ha estat una pràctica habitual comunicar
als pares de la realització d'una
vaga, iquin misteri entranya l'esmentada anterioritat? iSerà que vol
donar-se a entendre que s'hem ficat en una vaga salvatge que ha estat majoritàriament recolzada per
l'existència de pressions i dificultats d'accés als centres que fins i
tot han impossibilitat ia comunicació
als pares?
Els apartats «c» i «d» són, simplement, antisindicals. En el «c» és demana la relació d'absències «justificadas» i en el «d» la de professors
que «ejercieron su derecho de huelga». Amb aquesta curiosa classificació el que en realitat es diu és que
la vaga suposa una absència injus-

tificable, o el que és el mateix, que
la vaga és un dret injustificable.
El segon punt reprodueix els anteriors apartats «b» i «c» en el supòsit que el Centre desenvoluparà
«sus actividades docentes». Caldrà
interpretar que es refereix als centres en els quals la vaga no va ser
secundada per tot el claustre. En
qualsevol cas es tracta d'una reproducció textual del que hem acabat
d'analitzar.
Al punt tercer, es pregunta al director si ha enviat la relació de vaguistes «en la forma y plazo»
assenyalat pel «Director de los Servicios Territoriales» amb un sí o un
no. Un «sí» o un «no» evidentment
no permet dir algunes coses, com
ara: Que la «forma» no es podia
acomplir perquè un telegrama no és
forma de donar instruccions ni que
tampoc es podia acomplir el plac
assenyalat al telegrama perquè entrava en contradicció amb la Circular número 1 d'EEMM i amb la Resolució de 31 d'agost del 84 de la
Direcció General d'EGB.
Al punt quatre es contempla el
cas de que no s'haja enviat la relació de vaguistes. Segons la lumbrera que ha redactat el document,
sols poden haver-se donat tres ca-

JORNADES DEL 26,
27 I 28 FEBRER

DECLARACION DE LA RENTA

A BENIDORM

LOS E
Els passats dies 26. 27 i 28
del mes de febrer ens reunírem
més de 180 persones a Benidorm per a debatre la Reforma
Educativa (LOSE). Malgrat el
fred que feia en eixes dates la
participació als debats va ser
molt important. Les conclusions
les podeu trobar a les pàgines
centrals.
Ja vam dir al mes d'octubre
que estàvem contents per la
participació a aquelles Jornades
que vam realitzar a Benicàssim.
participació que ara s'ha incrementat. Des del Sindicat estem
interessats en fer un sindicalisme participatiu, un sindicalisme
que done respostes adequades
als problemes centrals de l'escola pública i dels seus treballadors. Un sindicalisme eficaç i
útil per al professorat i per als
centres. En eixe camí anem a
continuar treballant i a l'àmbit de
la Intercomarcal de València tornarem a realitzar una nova trobada sindical (la tercera d'enguany) a l'acabament del mes de
maig a la ciutat de València i a
la que us convidem a participar.

sos que el director s'ha negat sense mes, que el director no sap qui
ha faltat i la de que no havia pogut
fer-ho, però que ho feria de «modo
inmediato». Així doncs, als directors
que d'acord amb les instruccions
del Comitè de vaga (les més ajustades a llei, siga dit de pas) volgueren
enviar els noms al «parte» mensual
no se li deixava altra alternativa que
aparèixer a l'apartat «muestra su negativa a hacerlo».
Anem a parlar clar. La famosa
acta que estem analitzant no és
ideològicament neutra. Hi havien altres formes de fer i de redactar.
L'autor material de la redacció és la
reencarnació d'un inquisidor dels
que porten en la butxaca una caixeta de mistos. Per això, la Junta de
Personal deuria fer una obra de caritat democràtica descobrint-lo.
Hi ha un altre element que no cal
oblidar. L'esmentada acta ha enverinat en molts llocs les relacions entre el professorat i la inspecció i fins
t tot entre els mateixos inspectors.
És un fet lamentable que no ha servit per a res i la millor prova ha estat l'enviament indiscriminat de notificacions de reducció d'habers
que s'ha realitzat a pràcticament
tot el professorat.

Desde el pasado dia 1 de mayo y hasta el 20 de junio (30 si la declaración es con derecho a devolución) està abierto el plazo para la presentación de la declaración de la renta del 87.
Este ano el STE-PV, en sus sedes de València y Alacant, ofrece la posibilidad de rellenar, a quienes lo deseen. su declaración, resolviendo las
dudas que puedan tener.
La cuota a pagar para la declaración simplificada es de:
— Afiliados: 950 ptas.
— No afiliades: 1.950 ptas.
Los interesados no tienen mas que ponerse en contacte telefónico con
su respectiva sede, a fin de fijar el dia y la hora, así como la documentación a aportar.
Aquelles que no puedan efectuar el desplazamiento a su respectiva sede
o sean de Castelló, pueden llamar por telefono a València o a Alacant, ya
que existe la posibilidad de enviar por correo fotocopias de los documentes necesarios, y posteriormente remitirles los impresos rellenados.
A fin de evitar atascos de última hora, es conveniente que los interesados no lo dejen para los últimos días, aunque después el pago se haga el
mismo dia 20 de junio.

JUNTES DE PERSONAL
La situació de les Juntes de Personal arreu del País Valencià continua
pràcticament igual que assenyalàvem al número anterior: penúria econòmica, manca o insuficiència de locals, provissionalitat de la presidència ï secretaria a Castelló, dificultats a Castelló i Alacant per a l'aprovació del reglament intern a causa dels delegats de centre. En aquest sentit, la novetat és precisament que els mateixos sindicats que posen problemes en les
dues províncies esmentades hagen aprovat a València el reglament —incloent la proposta base del STE-PV sobre delegats de centre— sense cap
tipus d'inconvenient. D'altra banda, la seua aprovació a València ha possibilitat l'elecció definitiva de la presidència i secretaria que va recaure sobre CC OO i STE-PV, respectivament. El STE-PV. malgrat ser el sindicat
amb més delegats de la Junta de València —12 delegats—, no va poder
obtenir la presidència al haver pactat CC OO amb UGT sumant un total de
14 delegats.
Tot i tenint en compte la negació de CC OO a fer cap tipus de pacte
«al marge de qualsevol acord sobre Reglament i Programa», serà interessant veure l'alcanc del pacte.

CAMPANYA DE SIGNATURES PER A
LA RESPONSABILITAT CIVIL
La campanya iniciada per la UCSTE a fi
d'arreplegar 500.000 signatures per a defensar
al Parlament espanyol una proposició de llei que
modificaria el procediment administratiu, en els
casos de responsabilitat civil del professorat,
continuarà fins el 15 de juliol, al haver-se ampliat
el plac tres mesos més.
Es per això que us demanem que continueu
arreplegant-les i que les envieu a Ifi» SRUS del sindicat. Com tots/es sabeu qualsevol persona ma
ior d fiufif oot signar, sempre que estiga censada.
tncara que el tema de la responsabilitat civil
és un ount de la plataforma unitària, l'STEPVUCSTE ha continuat amb aquesta campanya. Pen-

sem que ambdues són compatibles. I de fet el que
s'haja inclòs dins de la plataforma reivindicativa
aquest punt, demanant un canvi de legislació, no
és una casualitat.
No fa molt de temps alguns ens criticaven
dient que volem obrir noves vies o que hem allargat el camí cap a la solució del problema. Ni volem obrir noves vies, doncs, el que se tracta és
de buscar un canvi en el procediment administratiu, ni hem optat per un camí llarg, el que hem fet
és intentar donar solució a un problema que hi ha
als centres. Ara pareix ser que aquesta gent s'ha
adonat que teníem raó i que anàvem pel camí
correcte.

25 D'ABRIL-1 DE MAIG
Malgrat que es tracta de dues dates amb un contingut ben
diferenciat, la seua proximitat cronològica ens convida a fer algunes reflexions. La primera d'elles és la necessària compatibilitat entre la reivindicació nacional manifestada pel 25 d'abril i la
social de l'1 de Maig. La segona és la constatació de l'esforç
insuficient que des dels centres estem realitzant per tal d'aprofundir sobre la significació d'ambdós dies. Qualsevol aproximació a les dades esmentades necessita de la nostra iniciativa, ja
que des de l'Administració no existeix cap interès en potenciaries. Manca d'interès que prompte contrastarà amb la parafernàlia del V Centenari-

ESCOLES INFANTILS
Recentment, les escoles infantils del Patronat de EE II, de
l'Ajuntament de València, tingueren que eixir al carrer i fer mobilitzacions per tal de cridar l'atenció al voltant de la delicada situació que travessen, una delicada situació que no té més que
un culpable: l'Ajuntament, que amb les seues darreres actuacions està sumint les seues escoles en la crisi.
Per una banda el pressupost de funcionament dels centres
quedà rebaixat en 45 milions establint-se 205 milions de pessetes. Es pot difícilment entendre que el pressupost no s'incremente més que en un 5%, com estava inicialment previst, però
el que ja és incomprensible és que inclús es rebaixe. Açò de
què parlem va ésser el resultat de rocambolesques històries de
normatives pressupostàries.
Per altra banda i malgrat que estem acostumats a que l'Ajuntament pague tard i mal, hi ha moments en què hom diu! prou!
i és que aquesta «institució» debia dues mensualitats a les escoles (que deuen fer front els mesos al pagament de la Seguritat Social i dels salaris).
Després de la manifestació i concentració davant l'Ajuntament arribà el compromís de tots els grups polítics de portar una
moció per a la modificació de pressupostos davant del Ple.
De totes maneres, el fons d'aquest conflicte —deixant a
banda la important anècdota del regressiu repartiment pressupostari del Consistori i del caòtic funcionament administratiu que
li és propi— és que les escoles infantils del patronat són un assumpte que ningú vol assumir malgrat ésser a hores d'ara la sola
resposta institucional en la ciutat de València al problema de la
Educació infantil. En conseqüència hom ha sol·licitat una entrevista amb el Conseller d'Educació en la creença de que deu d'èsser aquesta Conselleria qui se fassa càrrec deí tema oferint una
solució definitiva a aquest col·lectiu.

ALACANT

GODOY, SOBRE EL PONT DEL
RIU KWAI
Al GP Sempere i Guarinos d'Elda se li havia de dotar de calefacció ja fa tant de temps que ningú no s'hi en recorda des de
quan. Heus ací, però, que cansats de passar tant de fred. de tremolar i de fer castanyetes amb els dents, els alumnes i els professors del col·legi decideixen que allò no pot continuar així (hom
ha de dir que aquell 18 de gener el termòmetre a Elda va a oscil·lar de 2'5 a 10 graus) i per entendre's alumnes i professors
entre sí i en bé de la salut de tots van abandonar aquella mena
de nevera buscant algun raig de caloret del sol. Aquest va ser
el seu pecat; com el coronel Nicholson —el del Pont sobre el
Riu Kwai—, l'important és la disciplina encara que es faça quelcom que no té sentit que es faça, i és clar seguint amb el raonament; això s'esdevé una qüestió personal, de principis, en
aquest cas per al Director Territorial de la Conselleria d'Educació i Ciència, D. Antonio Godoy, que disposant-se a fer caure la
Llei amb tot el seu pes sobre els professors, transgressors ni
més ni menys que del art. 8,b, del Real Decret 33/86, de 10 de
gener: «ausencia injustificada», falla i els en dedueix un dia d'haver. La disciplina, doncs, ha estat restablerta; un funcionari ho
és fins en les situacions més adverses, i la calefacció se li suposa. No es pot deixar que els mestres de a peu comencen a
reivindicar la societat de benestar, a més a més a un col·legi com
el Sempere i Guarinos a la Tafalera d'Elda, d'ací a l'anarquia i
demanar una Llei com cal de Responsabilitat Civil i l'homologació hi ha un pas. Pel que es veu no ha d'haver ningú que diga
res sobre què fer quan s'està patint dia rera dia la irresponsabilitat del responsable de que hi haja condicions per donar classe a un col·legi. Si això és el que espera l'Administració s'equivoca de cap a cap, ni davant la seva desídia, ni davant d'actuacions de caserna com aquesta anem a creuar-nos de braços.

j

TRES I QUATRE

CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ

ABANS D'ACABAR EL CURS
NOVA ELECCIÓ DE DIRECTORS
En data 24 de febrer es va reunir el Consell Escotar Valencià per tal d'informar el futur Decret que regularà el reglament dels òrgans de govern
dels centres públics d'EGB, Batxillerat í Formació Professional en l'àmbit del País Valencià. Aquest substituirà al 12/86, que és el que està en
vigor en aquests moments. La intenció de la Conselleria es convocar
abans que acabe el curs unes noves eleccions per a triar directors en
tots els centres públics no universitaris. Aquestes eleccions es farien
el mateix dia.

La reunió del Consell Escolar cal
valorar-la molt positivament per dos
motius- El primer és que per primera vegada efs membres del Consell
Escolar s'han manifestat obertament enfrontats a l'Administració al
recolzar la proposta del STEPV de
negar-se a informar el Decret esmentat per haver-se convocat la
reunió de forma injustificadament
precipitada. Per aquest motiu, es va
tenir que convocar una nova reunió
per al dia 1 de març. El segon motiu és que el Consell Escolar ha volgut introduir uns canvis que cal valorar molt positivament i que arrepleguen l'experiència acumulada
els dos darrers anys. En aquest
sentit és d'esperar que l'Administració assumesca, malgrat que no
tinga caràcter vinculant per a ella,
les aportacions que s'han fet.
Independentment de l'estudi més
ample que farem quan es publique
el nou decret per a valorar els canvis reals que es produesquen, així
com el grau d'acceptació per part
de la Conselleria a les esmenes presentades, oferim atguns aspectes

que ens semblen especialment interessants, la procedència dels quals
els lectors d'aquesta revista reconeixeran amb facilitat:
— El secretari i el cap d'estudis
cesaran quan ho faça el director.
— Els caps d'estudi del nocturn
en EE MM formaran part del Consell
Escolar de Centre.
— El Consell Escolar Valencià va
tornar a votar en contra —com ja ho
feu fa dos anys— de que en l'eleccíó dels directors els vots dels
alumnes no s'acumularen als pares
com novament la Conselleria volia
fer en l'avantprojecte presentat. El
STEPV. malgrat ser conscient de
que la LODE no ho admiteix, va
plantejar, una vegada més, que els
alumnes participaren en l'elecció
dels directors. El tema, per tant.
queda igual que està ara.
— En cas de que l'aspirant a director no obtinga majoria absoluta,
a diferència del que passa ara. es
proposa que passa ara es proposa
que l'anomenament recaiga sobre
el candidat que haj'a obtinguí més

L'ESCOLA D'ARTS I OFICIS
DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA
L'Escola d'Arts i Oficis de la Ciutat de València (Escola d'Arts Aplicades i Oficis Artístics) està experimentant un procés que podríem anomenar d'històric. En
quant als efectes futurs dels esdeveniments actuals. Plans d'estudis obsolets
(com l'actual vigent des de 1963). titulacions de nul·la valoració acadèmica, sobretot ara, quan el Disseny és una disciplina pedagògica que tots volen incorporar als seus programes (Universitat. F. P. Escoles Privades...): una escola que
consta de quatre centres distints, repartits per tota la geografia de la ciutat, tots
ells insuficientment dotats i amb defectes greus d'infrastructura: diversitat de
plantejaments pedagògics i objectius professionals al llarg de les diferents especialitats de que consten els estudis; absentisme i indiferència tant per part
del professorat com per l'alumnat: i un llarguíssim etcètera són els motius que
han iniciat un autèntic moviment assembleari (així, tal com sona) en un moment
en què aquestes coses no semblen estar de moda
El cas és que el dia 15 de gener es celebrà una multitudinària assemblea general (professors, alumnes i personal no docent) convocada pels professors dels
censos comuns (1.er i 2.on de cursa) per a plantejar i replantejar tots els problemes. A partir d'ací s'encetà un procés conjunt d'Assemblees. Claustres, Reunions de Consell Escolar, on es decidí prioritàriament preparar una acció conjunta de tota l'Escola de cara a,
1

— L Administració. La Conselleria d'Educació, a la qual se li demanà un únic
interlocutor vàlid per a negociar la restructuració de l'Escola, al marge dels dictats del Ministeri de Madrid.
— L'Opinió Pública. Una Exposició de treballs de l'Escola amb caràcter reivindicatiu i explicatiu de la realitat del centre, així com dels 150 anys d'història
que porta a l'esquena,
- Prendre contacte amb les altres Escoles d'Arts i Oficis del País Valencià
(Oriola. Alcoi i Castelló) per a plantejar i trobar el seu recolzament en aquestes
qüestions comunes a totes.
Totes aquestes iniciatives es gestionaren a través d'una sèrie de comissions
(formades totes elles per professors i alumnes}, la més decisiva de les quals és
la dita «de Projecte d'Escola», on s'hi treballa el caràcter, contingut i programes
d'eixa Escola d'Arts i Oficis que tots volen diferent de l'actual.
Actualment, í després de l'actitud favorable de la Conselleria d'Educació (hi
ha hagut contactes i resposta favorable del Conseller Cebrià Ciscar), tant el
Claustre com la Direcció i Consell Escotar han assumit tot aquest complexe feix
de propòsits i tota I Escola es troba embarcada cap a una exposició a fer en la
ciutat de València, el mes de maig pròxim, així com unes Jornades de Debat.
Comissió Informativa EAAOA

vots i no sobre el que arbitràriament
designe l'Administració.
— Un dels canvis que es proposen a l'Administració i que obviaria
molts dels conflictes que s'han produït fins ara en l'elecció dels directors és el que fa referència al concepte de majoria absoluta i que sovint ha fet inviable l'obtenció de
l'esmentada majoria. A proposta del
STEPV, es va aprovar el següent article: «La majoria absoluta requerida
per a l'elecció del director es com-

putarà sobre el nombre de membres
amb dret a vot en aqueix acte. També es seguirà el mateix criteri en el
còmput dels dos terços de vots per
a la seua revocació».
— Es proposa a l'Administració
d'una Junta Electoral Provincial per
al control del procés electoral formada paritàrlament per sindicats,
APA. alumnes i Administració per tal
de no deixar tot el procés, incloent
la resolució de les reclamacions en
mans dels Serveis Territorials.

Representació de pares, professors i
alumnes proposada pel Consell Escolar
Valencià:
EGB

16 UNITATS O MES

PROFESSORS
PARES
ALUMNES
8 O MÉS UNITATS I MENYS DE 16... PROFESSORS
PARES
ALUMNES
3 A 7 UNITATS
PROFESSORS
PARES
ALUMNES
EE MM
PROFESSORS
PARES
ALUMNES
EXTENSIONS O SECCIONS
PROFESSORS
PARES
ALUMNES
— Encara que no s'arreplega en
cap article, el Consell Escolar Valencià va manifestar a la Conselleria

la necessitat de dotar als centres
d'EGB de personal administratiu.

L'ESTEL
3. MISTER EVASIÓ
Blai Bonet

ROBERT I. BURNS
Premi internacional RAMON LLULL

IJUEltSEKELSEGM.
CRiUTÍEMLElItlí

ESCOLA VALENCIANA
...I AMB EL NOSTRE IDIOMA A EUROPA!
Programa d'actes del mes de maig, 1988Divendres dia 6
SOPAR-HOMENATGE A LES PRIMERES ESCOLES D'ENSENYAMENT
EN VALENCIÀ
Restaurant Las Arenas. 21.30 h.
JORNADES «ESCOLA I LLENGÜES»
(amb la col·laboració dels Centres de professors de Burjassot, Torrent i
València)

JAUME I I ELS VALENCIANS
DEL SEGLE XIII.

COLONIALISME MEDIEVAL

Dilluns dia 9
Conferència col·loqui *Dues llengües a l'ensenyament bàsic- un objectiu
possible». A càrrec del psicolingüista Josep Lluís Miralles.
Dimarts dia 10
Conferència col·loqui «Llengua materna i programes d'immersió». A
càrrec del psicolingüista Josep Maria Serra,
Dimecres dia 11
Comunicats de diferents escoles d'ensenyament en valencià
«Experiències pedagògiques i resultats».
Dijous dia 12
«Ensenyament en valencià i Reforma: aportacions al debat».
Participaran; Sindicats d'ensenyament. Moviment de Renovació
Pedagògica. APAs i Representants de l'Administració.
Tots els actes tindran lloc al CENTRE CULTURAL DE LA CAIXA
D'ESTALVIS DE VALÈNCIA (SALA PINAZO). General Tovar. 3, a les 19
h.
FESTA-TROBADA D'ESCOLES EN VALENCIÀ
Diumenge dia 15
Plaça Emilio Attard, MANISES.
De 10 30 del mati a 18 h. de la vesprada, tot un dia de diversió
d'encontres, de participació d'alumnes, pares, mestres, amics i
simpatitzants en els diversos: TALLERS, CUCANYES. PARADETES
D ARTESANIA POPULAR. FIRA. MÚSICA I ACTUACIONS, etc.
Us esperem a totes i a tots!
Col·laboren:
Conselleria de Cultura. Educació í Ciència.
Ajuntament de Manises.
C A.P P.E.P.V. Coordinadora per l'Ensenyament en València.
Apartat de Correus 2370. València,

Novedad Editorial
«Ha sido la Mano Negra,
papà», de Àngel Sorní, de
venta en la librería
MÀSCARA (Nuevo Centro)

ALGUNAS NORMAS PARA HACER FRACASAR LOS
CEPS (DESDE UNA ADMINISTRACION REACCIONARIA)

òFICCIÓN?
Desde las pàginas de ALL-I-OLI, hemos ido síguiendo ta evolucíón del programa de C e n t r e s de Professors
(CEPs}. Desde ía validez de su modelo
teórico, hasta el intento de la administración socialista de situarlos como alternativa a los Movimientos de Renovación Pedagògica (MRPs). Hemos observado como la ceguera institucional no ha
logrado ver que CEPs y MRPs, la formación permanente institucional y no institucional, el reciclaje y la renovación pedagògica, son elementos que desde una
política educativa progresista deben
complementarse.
Con el tiempo, y muy a pesar nuestro, la política de perfeccionamiento del
profesorado de la Conselleria, ha ido degradàndose hasta et punto de no ser
mas que un conjunto de improvisaciones. Y es ahora precisamente. cuando
algunos CEPs comienzan a consolidar
un trabajo altamente positivo, parece
como si desde algun siniestro despacho, alguien hubiese elaborado un maquiavéíico manual para echar por tierra
los avances logrados por los equipos de
dichos CEPs.
Las normas «apócrifas» que siguen,
no sabemos si ya han sido enviadas por
los cauces ordinàries, de lo que sí estamos seguros es que cualquier posible
parecido con la realidad, no es pura
coincidència.

CARÈNCIA DE UNA POLÍTICA DE
FORMACIÓN DE PROFESORADO
TRAS CUATRO ANOS DE ACCESO A
LAS TRANSFERENCIAS EDUCATIVAS
Es evidente que este es el elemenío
fundamental. Sin un mínimo borrador de
las líneas maestras de forrnación inicial
y permanente del profesorado, casi todo
lo demàs sobra.
iQué mejor que la continua improvisación? (,Hay algo mas positivo que no
saber a estàs alturas que papel juegan
los Centros de Profesores (CEPs)? iNo
hay nada mejor que procurar que durante varios cursos tres direcciones generales de una misma Conselleria pugnen
por tener alguna parcela en el perfeccionamiento del profesorado? ^Alguien
se ha preguntado què pintaban los planes de la Reforma de EGB, de la Reforma de Medias, de Centros de Recursos,
de CEPs. cada uno por un lado y totalmente descoordinados? ^Alguien se ha
preguntado por què nunca se contesto
a la Comisión de Renovación Pedagògica del Consell Escolar, cuando exigió
explicacfones sobre el hoy ignorado
—afortunadamente— Libro Btanco de la
Educación? ^Alguien se ha preguntado
por què hoy. tras la «reestructuración»
de la Conselleria, aún existen dos. o tres
Direcciones Generales intentando realizar tareas de Formación Permanente?
iPor què Reformas, Centros y Servicio
de Formación siguen a la gresca? iObedece a un plan preconcebido?
Evidentemente. la falta de una política de Perfeccionamiento del Profesorado es el elemento fundamental a promover.
HACER QUE LOS MOVIMIENTOS DE
RENOVACIÓN PEDAGÒGICA SE
MARGINEN O SE QUEMEN EN LOS
CEPS
Son dos las posibilidades. En ta primera, hay que evitar que los elemeníos
mas valiosos del profesorado organizados en torno a los MRPs copen los
CEPs. Los MRPs son quienes, durante
mas de diez anos. han estado ondeando la bandera de la Escuela Pública,
quienes a base de voluntarismo han ido
creando las bases de una escuela progresista, popular y valenciana. Esto
quiere decir que. a estàs alturas, si siguen militando en MRPs, no van a ser
elementos dóciles, van a desarrollar una
tarea eficaz —es la experiència de muchos afios de trabajo—. però no van a
plegarse a la «dureza de ia responsabilidad de gobierno». Es preferible, pues.
marginaries y buscar la emoción de los
desconocidos, del simpatizante, de la
adhesión incondicional, j Hay cien anos
por delante!.
El hacer que se «quemen» es la segunda vía. Si pese a lo anterior los MRPs
sitúan maestros y maestras en los CEPs,
no importa, jmucho mejor!. Hay que exprimir su voluntarismo, dificultar dia a dia

su labor, obligaries a sentirse burócratas. angustiarlos ante la imposibilidad
permanente de hacer las cosas bien.
como ellos desean. La militància tiene
un límite y pronto huiran o seran pasto
de psiquiatra.
PONER POCOS CEPS, LO MAS LEJOS
POSIBLE DEL PROFESORADO
Es evidente que cuantos menos
CEPs existan, mas se evita el contacto
estrecho del profesorado con el equipo
del CEP. Nunca el CEP serà algo ligado
a los centros, la distancia harà ímposible que el local sea un punto de confluència de grupos. seminarios y centros. Los asesores veràn desbordadas
sus posibilidades al no poder atender la
amplia zona de trabajo que le corresponde. Pronto, las espectativas quedaran
apagadas.
EVITAR QUE SE GÈNERE UNA
IMAGEN POSITIVA: LOCALES SIN
CONDICIONES, INFRAESTRUCTURA
QUE NO FACILITE EL SERVICIO AL
PROFESORADO, ETC.
Lo ideal son locales con goteras. mal
comunicades, que no faciliten las reuniones. ni el trabajo. que se parezcan lo
mas posible a una escuela, para que no
invite a acudir al salir de clase. que no
tengan conserjes o personal auxiliar
para estar abierto a todas horas. que no
hayan bibliotecarias para que el material
de préstamo esté ordenado y catalogado. que no tengan los recursos que se
necesitan en los centros. Que parezcan
siempre algo provisional.
ESTRANGULARLOS
ECONÓMICAMENTE
Esto està siendo experímentado por
'Maggie* Thatcher con gran éxito en el
Reino Unido Ante la imposibilidad del
gobierno conservador de hacer claudicar a algunos centros progresistas debido a las protestas y huefgas de los profesores. la via de reducción de presupuestos, el control sobre los mismos
para evitaries la autonomia de gasto,
etc., comienza a dar resultados.
Para el País Valenciano podemos proponer los siguientes:
a) Hacer que hasta el mes de rnayo
no llegue un duro. (Inmediatamente los
seminarios se paran. los proveedores no
suministran y no se organiza ninguna
actividad.)
b) Superada esta fase, nada mejor
que incluirlos en un régimen económlco
como si de una oficia administrativa se
tratara: remisión de fondos con cuentagotas, prèvia justif icación de los anteriores, período sin fondos hasta que llegan
los nuevos, etc.
c) Si aún funcionan, poner dificultades para la justificación de fondos: nada
de capitulo de gastos generales, sinó mil
capitulos, mil papeles a rellenar. Si aún
resisten, negaries la gestión directa de
todo aquello que no sea luz, telefono y
fotocopiadora. Para cada pago, rellenar
un impreso, entregario en Conselleria y
pagar directamente desde la Gran Casa
de Campanar. Nadie podrà decir nada.
iTodo responde a la política de claridad
y fimpieza de la administración socialista!.

NO DOTARLOS DE LOS SUFICIENTES
ASESORES PARA ATENDER AL
PROFESORADO
Al igual que deciamos de los locales,
un CEP sin los suficientes asesores para
atender los centros debidamente. es reproducir el lado mas negativo de los
ICEs. Sin asesores que puedan trabajar
centro a centro, matèria a matèria, es
imposible actuar para modificar el currículum escolar, cambiar la escuela, intercambiar experiencias. Estaran obligades
a montar cursos tradicionales y con-ello.
gastar absurdamente mas presupuesto
y aún así, no tener garantia de la repercusión que en los centros ha tenido dicha inversinr
FABRICAR PLANES
INSTITUCIONALES DESDE
CUALQUIER DESPACHO:
PRIORIZARLOS AL TRABAJO DE LOS
CEPS
Todos sabemos que la Conselleria

està llena de expertes seleccionades
por su «alta valia y tradición» en la renovación pedagògica. Ellos son los "mejor
dotados» para diserïar planes institucionales que permitan hacer avanzar la escuela. Su perfecte conocimiento de la
realidad de las escuelas, de las necesidades del profesorado que intuyen dia a
dia desde las ventanas de la Gran Casa
de Campanar, los capacita para dicha tarea. Hacia ellos deben de ir los presupuestos y los equipos de maestros en
comisiones de Servicio. En los últimos
anos. ya hay buenos ejemplos de como
estos planes institucionales pueden hacer fracasar cualquier emperio de trabajo serio. Sí ademàs, se obliga a los CEPs
a gestionaries {ojo, sin intervenir en su
elaboracíón} conseguiremos un eficaz
trabajo. La imagen de seriedad que haya
logrado el equipo del CEP se perderà. y
mas fàcil serà borrarlos del mapa.
CREAR PLANES DE FORMADOR DE
FORMADORES SIN SABER PARA QUÈ
VAN A SERVIR
Es evidente que ello genera gran confusión, desprestigia el trabajo del CEP,
y sobre todo, hace que se puedan desviar gran cantidad de fondos presupuestarios sin rentabilizar para nada tal inversión. Si después, esos formadores de
formadores acuden al CEP sin saber
para què. sin un plan ligado al trazado
por el CEP, marcado por un Director de
Programa que «pasa» de los CEPs, la jugada es perfecta: la confusión del profesorado serà total, dos líneas de trabajo (la del equipo del CEP y la de los formadores de formadores) y un solo CEP
verdadero.

QUADERNS D'ESTIU

CONVOCAR CURSOS PARA PLAZAS
DE ASESORES SIN ESCUCHAR LAS
NECESIOADES DEL CEP. SIN PONER
LA CONDICIÓN DE QUE EL ASESOR
HA DE VINCULARSE A LA LÍNEA DEL
CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL CEP
Ello. al igual que en el apartado anterior, puede no rentabilizar las escasas
plazas existentes o provocar mas confusión aún en el profesorado. Por ejemplo.
ante la necesidad de un asesor de socïales para completar los planes generades en la zona, llega uno de experimentales o viceversa. Però sobre todo, ante
un estilo de trabajo, discutido durante
íargo tiempo por un Consejo de Dirección. puede llegar un asesor, que al no
exigirle nada previamente, puede desarrollar un estilo de trabajo radicatmente opuesto.

NO ABORDAR LAS MEDIOAS
SIGUIENTES, NECESARIAS PARA
QUE UN CEP EN CONDICIONES
NORMALES PUEDA REALIZAR
EFICAZMENTE SU LABOR
a) El acabar con el caràcter voluntarista del perfeccionamiento del profesorado. Facilitar que el conjunto de estàs
actividades se realice en el marco del
horarïo lectivo. Concebir la innovación
educativa, no como una actividad al margen de la escuela, sinó por el contrario,
concebir que el perfeccionamiento docente nace del trabajo como enseiïante,
y por tanto, dentro de su jornada labora!
tectiva.
b) Frenar la movilidad del profesorado. Potenciar los grupos de trabajo estable que presentan proyectos innovadores. Concebir el perfeccionamiento
como una Earea colectiva, y no como una
carrera de méritos individuales hacia un
puesto en ta carrera docente.
c) Flexibilizar los programas del
currículum oficial, adoptar los proyectos
curriculares que salen de los seminarios
y Movimientos de Renovación Pedagògica.
d) Facilitar la salida de experiencias.
de! material producido como consecuencia del trabajo senalado en el punto anterior. Crear una red de publicaciones alternativas que permitan competir
con el mundo editorial, quien por su baja
rentabilidad econòmica, no se interesa
por aquellas produccíones pensadas
para un marco curricuiar muy concreto.
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MUfAK«

tu
CONCLUSIONS
SOBRE EL
PROJECTE
DE REFORMA
DEL SISTEMA
EDUCATIU
Diuen que quan no es vol acometre una reforma social es mamprén una reforma educativa com
a solució a tots els mals del sistema.
Un dels problemes importants
que té avui plantejats la societat
de l'Estat espanyol és el del «fracàs escolar» i, com diuen els papers oficials, la inadequació del
sistema (i dels seus productes:
els alumnes) a les demandes de
la societat (sistema productiu);
per tal de donar-li una eixida al
problema, el PSOE prepara un
avantprojecte on fonamentalment
es planteja:
— Extensió per dalt de l'escolarització obligatòria (fins 16
anys).

— Canvis en la post-obligatòria, en la línia de la diversitat i polivalència. Una concepció comprensiva del que és l'etapa obligatòria.
— Una reestructuració general.
— Un cert canvi en el disseny
curricutar.
— Una sèrie de mesures generals i ambigües que afecten a diversos aspectes de la qualitat de
l'ensenyament: formació del professorat, concepte d'avaluació...
Però, curiosament, oblida que
el «(fracàs escolar» no és sols un
problema d'estructura del sistema, ni de disseny curricular, ni de
formació del professorat..., segurament és una combinació de tots
ells junt l'adequació del que s'ensenya, per a què i com; tot això
és un marc concret, la pròpia estructura de la societat en tant que

definidora del lloc que cada individu ocupa, de les possibilitats i
capacitats de partida, de les expectatives...
No obstant això, si ens situem
en el marc limitat del sistema educatiu, caldria atendre fonamentalment a la qualitat d'aquest sistema com element determinant de
l'èxit i o el fracàs de qualsevol reforma, i aquí hi ha que situar un
buit fonamental: la manca d'una
llei de financiació que puga garantir les mesures que es pretenguen.
Un altre «oblit» fonamental ens
sembla el tancar la via al Cos Únic
d'Ensenyants des del moment
que es manté una formació diferenciada per a les diverses etapes. Açò realment no ens sembla
un oblit, sinó una opció clara per
una organització jerarquitzada del
sistema educatiu, per una escola
no democràtica i que difícilment
pot educar per a la democràcia.
Entre oblit i oblit, s'han oblidat
també del mecanisme que arreplegarà els resultats dels debats
que s'han encetat als centres, a
les organitzacions sindicals, les
APAs, els MRPs..., per tal de donar consistència al principi d'última moda: «consens social, absència de conflicte, «tot legitimat».
Bé, malgrat això, nosaltres
aportem aquestes conclusions,
unes que ho són realment i d'altres que són punts oberts al debat permanent que és l'ensenyament.
Esperem que servesquen.

1. L'ESCOLA
COMPRENSIVA
L'escola comprensiva és un dels
elements fonamentals de la Reforma
mampresa pel PSOE i apareix en l'avantprojecte definida com: «Una forma
de ensenanza que ofrece a íodos los
alumnes de una forma determinada
edad un fuerte núcleo de contenidos
comunes dentro de una misma institución y una misma aula y que evite de
esta forma la separación de alumnos en
vías de formación que puedan ser irreversibles.» L'avantprojecte obvia que

aquesta escola, present en Europa des
de fa anys, està en plena revisió i, sobretot, està amplament qüestionada
com a element de disminució de l'anomenat «fracàs escolar».
Els estudis de Bordieu. Passeron,
Baudelot i Establet en França i Hergraves sobre l'escola comprensiva anglesa, demostren que una escola comprensiva i un currículum comú no nivellen les desigualtats socials. ÉS més.
Fernàndez Enguita, parlant del sorgíment de les escoles comprensives europees, diu que: «.. En esta constelación de circunstancias (...) no resulta
demasiado sorprendente que se extendiera una cierta ideologia igualitària,
concretamente la que sustituye la idea
de la igualdad misma. la igualdad social
por su versión bastarda, la igualdad de
oportunidades. ^Y què mejor instrumento para la igualdad de oportunidades que la escuela?» Des d'aquesta reflexió ens podem situar en un punt anterior interessant a l'hora d'aclarir
quins objectius pot perseguir la LOSE
amb la introducció de la comprensivitat: L'escola és un sistema relacionat i
implicat amb d'altres sistemes; l'escola és una institució social amb una funció ben concreta. Les desigualtats socials es generen fora de l'escola, l'escola no reb els individus en blanc, no
és l'únic sistema que actua sobre les
persones... Què és això, doncs, de atribuir a l'escola virtuts meravelloses pel
que fa a la igualtat social?
Situats els límits de l'escola comprensiva plantejada des del nivell més
general i teòric, anem a aclarir què entenem nosaltres per comprensivitat i si
això és possible en l'actual o en el futur sistema educatiu (LOSE).
Per a nosaltres, una escola comprensiva és la que és capaç de mantindré els alumnes al seu si respectant i
potenciant les diversitats í proporcionant-los una educació bàsica suficient
que els prepare per a la vida. En aquest
sentit , el concepte d'escola comprensiva afecta fonamentalment tres aspectes:
— Una nova relació de l'alumne amb
l'objecte del seu treball, el saber;
una relació no alienada, investigadora, que qüestiona en l'actual sistema la metodologia entesa com el
tipus de treball que es fa de l'aula
cap endins o d'assignatura cap endins però també com un canvi global en l'estructura de l'escola concreta referit a tots els aspectes que
estan incidint en el fet educatiu.
des de l'organització del Centre, de
l'espai, la distribució de recursos,
la relació amb l'entorn...
— Un currículum que atenga les diversitats de tot tipus: ètniques, culturals, de sexe, de classe, ... en la línia de potenciar els grups que la
societat margina cap a un ensenyament basat en els interessos d'aquestos grups i individus— Òbviament, açò requereix un esforç pressupostari considerable en
tots els aspectes del sistema: plan-

tilles, dotació als Centres, dotació
als CEPS, als Centres de recursos
comarcals, dotacions per activitats
«extraescolars», ... de manera que
l'augment de dotacions no responguen a actuacions aïllades de l'Administració, sinó a una política global.
Per a dur a terme aquesta escola
comprensiva, partim d'una escola que,
entre d'altres trets, podríem caracteritzar de la següent manera:
— Situacions abundants d'escolarització deficient i, per supost, no gratuïta.
— Edificis amb una estructura molt rígida no preparats per a la flexibilització dels grups, de les activitats,
dels horaris, el treball de l'equip de
mestres.
— Distribució desigual i no planificada
de la ràtio.
— Dotacions econòmiques i materials
insuficients i concebudes de manera rígida. Es continuen desviant
fons públics per a financiar la xarxa
privada i açò és previsible que augmente amb l'extensió de l'escolarització obligatòria.
— Un tractament de la diversitat a
base de crear zones o bosses de
«diversos a compensar», creant una
doble xarxa d'escolarització que
perpetua la marginació al no actuar
coordinadament en el nivell social i
no situar el problema on es dóna:
en el sistema econòmíc-social.
— Un currículum únic que és segregador en la mesura que tracta de la
mateixa manera situacions desiguals i en la mesura que està fet a
imatge i semblança de les classes
mitjanes Standard (que tampoc no
existeixen).
— Una situació deplorable dels ensenyants que es plantegen introduir mètodes actius a l'escola (horari extra, manca de recursos, trasllats amb criteris obsolets, manca
de reciclatge...).
Pensem que, per a que es puga
plantejar seriosament el tema de l'escola comprensiva, es tindrien que donar una sèrie de condicions:
— Una acurada planificació de com es
va a implantar la LOSE així com els
períodes de revisió i experimentació.
— Una llei de financiació del sistema
educatiu que ens permeteixca saber fer una planificació als Centres
i saber amb quines expectatives es
compta.
— Un augment considerable de la dotació a l'escola pública que permeteixca un tractament digne de les
diversitats i una oferta no discriminadora.
— Considerem inseparable el tractament de la diversitat del concepte
comprensivitat de manera que el
currículum deixe d'ésser un element segregador pel seu caire academicista i únic. Al mateix temps,
considerem necessària l'optativitat
dins del currículum tenint en comp-

te la compensació en diferents zones i Centres de manera que no
siga una nova font de desigualtats.
— És imprescindible que es concrete
l'augment de plantilles segons uns
criteris determinats que deuen ser
els d'atendre les diversitats, el treball dels equips de mestres i les diferents funcions necessàries en
una escola comprensiva. En aquesta línia considerem insuficient el
mòdul d'augment que es contempla
en l'avantprojecte per a primària.
— La comprensivitat i el sentit terminal de l'etapa són inseparables així
com una única titolació que justifique els 10 anys d'ensenyament
obligatori.
Sense aquestes mínimes condicions, la comprensivitat en la diversitat
no serà possible; en aquesta línia, rebutgem el plantejament de la LOSE que
fa del mestre i la seua formació l'element determinant del fracàs escolar.
En qualsevol cas, la comprensivitat
no és la sol-lució de l'esmentat fracàs
que té les arrels en una societat estratificada en classes en la qual la regulació del sistema educatiu està en mans
d'una classe determinada.

2. SOBRE EL
CURRÍCULUM
2.1. CURRÍCULUM OBERT
Definir-se per un o altre model curricular és definir-se per una o altra concepció de l'Educació, del seu funcionament i per tant de la qualitat de l'ensenyament. No és sols una qüestió merament tècnica, ja que el tipus de currículum implica un determinat model ae
Centre i de professor.
Per això, la nostra lluita per la millora de la qualitat de l'ensenyament ha
estat alhora la defensa dels Moviments
de Renovació Pedagògica, el qüestionament del academicisme en els programes escolars, del paper dels professors únicament com transmissors
dels coneixements i del Centre com
instància burocràtica i dependent de
l'Administració.
Per tant la nostra lluita per l'escola
popular i valenciana ha significat l'enfrontament amb la tradició centralista i
autoritària del MEC, que ha dictat des
de Madrid el currículum que han de seguir tots els escolars de tots els pobles
de l'Estat sense respectar cap diferència d'interessos, necessitats, condicions i cultures, que fa abocar als més

allunyats de la cultura oficial al fracàs
escolar més rotund.
Aleshores, és evident que nosaltres
defensem un currículum obert front a
la tradicional centralització que hem sofert fins ara, en la mesura que defensem l'autonomia real dels Centres, el
desenvolupament creatiu i crític de la
nostra professió d'ensenyants i la necessitat d'uns projectes educatius que
participen de les realitats culturals i socials dels alumnes, i s'adapten a les
seues necessitats pròpies. És aquest
sentit el que nosaltres donem al currículum obert.
Aquest concepte no ha estat resolt
amb claredat per la LOSE, i això ens fa
dubtar del sentit que el MEC li puga
donar.

2.2. DISSENY CURRICULAR
BASE
Per a nosaltres el currículum serà
realment obert en la mesura que ho

possibilite la definició del Disseny
Curricular Base i dels Projectes Curriculars.
Aquest disseny deurà garantir les
mateixes oportunitats d'aprenentatge
per a tots els escolars, independentment del Centre o territori al que pertanyen, tot i respectant l'autonomia
dels Centres per a fer les adaptacions
curriculars escaients, segons les característiques dels alumnes i del seu
entorn sòcio-cultural.
Al llibre El Disseny Curricular Base
apareix com responsabilitat del MEC,
qui defineix uns «mínims curriculars vigents per a tota Espanya» i on les Comunitats Autònomes «completaran y
adaptaran... a su pròpia realidad diferencial... (5.9.)».
En general, podem dir que el presenta com un primer nivell de definició
que després ha de ser concretat en
successius nivells de concreció per les
Administracions, autonòmiques, pels
Centres i pels professors.
Aquest plantejament queda com difuminat i poc clar. Pensem que el Disseny Curricular Base deu ser un Marc
General Bàsic que consensuen les Administracions educatives de tot l'Estat,
i on es defineix:
— Els objectius generals de cada cicle educatiu que tot projecte curricular deu perseguir.
— Les àrees de coneixements obligatòries i optatives que tots els Centres deuen comprometre's a oferir.
— Els mòduls horaris que han de ser
respectats, però sense interferir en
l'organització interna de l'horari del
Centre.
— Orientacions didàcíiques-metodològiques i criteris d'avaluació coherents amb el model d'aprenentatge
proposat.
Aquestes definicions han de fer-se
en un marc el suficientment ample per
a que els Centres i equips de professors amb interessos renovadors puguen desenvolupar projectes d'innovació educativa permanentment, i el suficientment clars com per a impedir que
els drets dels estudiants siguen subordinats a interessos particulars del Centre.
Tanmateix, tot quedaria en una simple declaració de principis «progressistes» si no s'apliquen les mesures escaients per a portar-la a la pràctica, on
els professors no poden sinó realitzar
una tasca creativa i investigadora. Açò
passa per:
1. Elaboració de Projectes curriculars diversos que puguen adaptar-se a
la diversitat dels Centres i alumnes.
La proposta de LOSE també parla
de la necessitats d'aquests projectes i
de que no han de ser necessàriament
elaborats per l'Administració; però
aquests projectes no seran realitats
palpables; sinó es potencia la creació
d'equips de professors, especialistes,
psicopedagogs. mestres..., que elaboren materials, els difonguen i vagen definint en la pràctica vies de desenvolupament del currículum alternatives a

les que tradicionalment ha significat el
llibre de text
Som conscients que sense una real
ampliació de plantilles (que no passa
per la del mestre de suport), sense una
reducció de !'horari lectiu dels professors, sense la dotació necessària de
recursos didàctics als Centres, així
com la d'una assesoria i suport permanents als projectes innovadors difícilment els equips de mestres podran
realitzar aquesta taxa sine qua non la
proposta deixaria de ser efectiva, i diíiciiment serà possible la sustitució
dels llibres de text per materials elaborats, avaluats i redefinits pels mestres.
Els projectes curriculars podrien
acabar essent la nova bandera de les
Editorials, el nou concepte emprat als
seus llibres de text per a fer del currículum obert una ficció.
2. Una nova definició de les tasques del Centre escolar que incloga
l'adaptació curricular, el disseny i desenvolupament de projectes educatius, l'avaluació com a base de la investigació i la renovació pedagògica, i la
formació permanent del professorat.
que totes aquestes tasques exigeixen.
Insistim en la seua definició, perquè
la LOSE quan parla de l'autonomia del
Centre no especifica en cap lloc les
responsabilitats i competències que li
corresponen en aquesta nova funció
social, ni en el canvi en les estructures
organitzatives i espacials necessàries
per a desenvolupar-la.
3. La reestructuració del lloc de
treball del professor/a en el sentit de:
— Una nova distribució del seu horari
• laboral en espais de:
• Docència directa amb els alumnes.
« Treball en equip per a l'elaboració de materials i per a l'adaptació del currículum al grup d'alumnes.
• Organització del Centre.
• Relació i contrast amb els equips
d'altres Centres.
— Uns programes de formació del
professorat dintre de la jornada taboral.
A més a més caldria tindré en compte altres condicions —que són tractades més àmpliament en altres apartats— com ara el tipus de formació inicial oferida i exigida als professors o el
nombre d'alumnes que cada professor
pot atendre, ...entre altres.

2.3. L'OPTATIVITAT I EL
TRACTAMENT DE LA
DIVERSITAT EN
L'ORGANITZACIÓ DEL
CURRÍCULUM
Segons la LOSE, les dos mesures
per a que el currículum no siga causa
de fracàs escolar i respecte la diversitat de l'alumnat són: l'optativitat i les
mesures d'adaptació curricular.
En quant a l'optativitat cal evitar que

servisca per reproduir la segregació i
les vies educatives separades a partir
de la diferent oferta que els Centres
estiguen en condicions de fer segons
les diferències de recursos materials,
humans o per criteris ideològics; així
com que reproduisca l'especialització
prematura que ara es vol evitar, ja que
les opcions estarien més condicionades pels interessos de la família o de
l'escola més que per les necessitats o
aptituds de l'alumne/a.
L'adaptació del currículum a la diversitat de l'alumne ha de vindré principalment per una nova concepció de l'aula que permitísca el funcionament paral·lel de diferents estratègies d'aprenentatge dintre del mateix grup classe.
Açò exigeix flexibilitat en l'organització
dels grups, en els horaris escolars i,
sobretot, formació i ajuda al professorat per a definir programacions adaptables a diverses nivells i interessos.
D'altra banda, el tractament de la diversitat i l'adaptació curricular significa, per a nosaltres, una concepció diferent del saber escolar: les assignatures que tradicionalment han constituït els plans d'estudi són una translació acadèmica de les disciplines universitàries que difícilment pot ser assolida
per un sector majoritari dels escolars
que procedeixen d'un entorn sòcio-cultural molt allunyat d'aquell tipus de cultura acadèmica. Una escola per a la diversitat, democràtica en eixe sentit, ha
de recollir altres tipus de cultura i de
saber popular que fins ara han estat
marginats. La diversitat no es resol, per
tant, només per la via de í'optativitat,
sinó per la integració de la cultura popular i els coneixements científics en
un nou concepte d'educació que partisca sempre de les vivències, sabers,
problemes i necessitats de l'alumnat al
que va dirigida.
Des d'aquesta perspectiva s'entraria al debat sobre l'estructura d'àrees
o disciplines que oferta la LOSE.

2.4. L'AVALUACIÓ
L'avaluació és un instrument fonamental del professor per a l'adaptació
de programacions, per a la investigació
a l'aula, per a la seua formació permanent quan està definida amb aquesta
perspectiva formativa i orientadora.
Però és un instrument de control i
sel·lecció quan es destina a medir el
rendiment acadèmic observat en el
comportament de l'alumne i a sancionar aquest segons l'adaptació o inadaptació als mínims estipulats (17.7.
document LOSE}. En aquest segon cas
l'avaluació s'oposa rotundament a
l'existència d'un currículum obert i d'un
ensenyament diversificat. I disortadament trobem que a la LOSE existeix
aquest interès per medir el producte
—tan sols en l'alumne no en els professors, el Centre, els recursos, els
materials didàctics...— està present
encara que un tant confús amb «bons
propòsits» de combinar l'avaluació san-

cionadora amb la formativa, de no seleccionar, etc.
En principi, encara que el llibre diu
que han de ser objecte d'avaluació tant
els alumnes com els equips educatius,
el currículum i el Centre... (17.5. document LOSE) només es parla de com
s'avaluarà a l'alumne i com es decidirà
la seua promoció de curs i l'obtenció
de la titulació al finalitzar l'ensenyament secundari obligatori. Això ens fa
pensar que es continua creguent que
l'avaluació és només la que s'aplica a
l'alumne i per tant no és un instrument
de reflexió de l'equip educatiu sobre el
seu projecte i la seua pràctica.
En segon lloc, el projecte LOSE, encara que de manera emmascarada, segueix mantenint una doble titolació al finalitzar l'ensenyament obligatori i per
tant només millora respecte a la situació actual el que es retrasa en dos anys
la segregació o sel·lecció entre els que
han obíés o no la titolació corresponent.
Els informes acadèmics que el projecte LOSE aconsella que acompanyen
a les qualificacions (17.13. del document LOSE) poden constituir un instrument de control, prescripció i sel·lecció
de l'alumne pels Centres escolars o
empreses que el rebran després de l'etapa d'escolarització obligatòria, encara pitjor que el clàssic butlletí de notes.
ïPer què no conteu els informes el tipus de programacions, les característiques del funcionament dels equips
educatius i Centres, materials didàctics, orientació i recolçament que ha
tingut l'alumne? Tota veritat a mitges
és una mentida. Per tant qualsevol informe sobre el rendiment de l'alumne
que no contemple tots els factors que
l'han determinat és un instrument de
control i sel·lecció més o menys dissimulat o modernitzat.
En aquest punt, la LOSE no es manifesta més que en algunes frases inicials i molt contradictòries amb els objectius de democratització i diversificació curricular.

3. L'ESCOLA RURAL
I LA LOSE
Un dels discursos implícits en el projecte de reforma és aquell que ve a dirnos que l'escola comprensiva és el mecanisme corrector de les desigualtats
socials i econòmiques. Falàcia molt
pròpia de la ideologia que ha generat
tot un discurs pedagògic importat reutilitzant formulacions pròpies dels

MRPs a les quals ha buidat de contingut.
Tanmateix, la impostura té el perill
de la desqualificació quan se li exigeix
concreció-1 és a l'hora de detallar quan
el MEC comet errors tan greus com el
d'ignorar l'escola rural (fet per altra
banda no massa estrany), ja que suposa un vist i plau a la situació discriminatòria en què la va deixar la llei Villar
Palasí; és a dir, la LOSE ve, d'alguna
manera, a enterrar l'escola rural.
I per què? Nosaltres pensem que hi
han diversos tipus de raons. D'una banda, raons purament econòmiques, derivades d'una concepció de l'educació
com a inversió abans que com a dret
dels ciutadans. L'escola que volem és
efectivament cara. I l'escola rural ho és
més... I segurament no hi ha correlació
entre el risc d'una redistribució de les
despeses públiques en les zones rurals
per millorar la qualitat de vida Í, per
tant, la qualitat de l'ensenyament i el
nombre de vots que això reportaria.
D'altra banda, hi han raons ideològiques: la LOSE consagra un model d'escola burgesa, europea, on l'escola rural no té cabuda, és poc presentable.
D'aquí que opte per la política de l'estruç, obviant el problema a base de no
anomenar-lo.
I quines conseqüències es poden
derivar de tan lamentable oblit? En primer lloc, augmentaran les discriminacions de partida, contribuint a homogeneïtzar el món rural. En segon lloc, suposa un pas enrere en la paralització
del procés de destrucció de llocs escolars avortant el que s'havia aconseguit en els darrers anys i obri l'espita
del transport escotar per poder cursar
el cicle 12-16.
En definitiva, la LOSE. com un nou
decret de Nova Planta, corrobora el
certificat de defunció per a l'escola rural que la llei Villar Palasí havia instaurat.
Asumim ('alternativa elaborada pels
MRPs i concretada en tres punts bàsics:
— Reivindiquem un marc (egal flexible,
un subsistema educatiu específic
que garanteisca sol·lucions organítzatives i pedagògiques adaptades a
les diverses realitats de l'escola rural a l'Estat espanyol.
— Defensar la zonalització com un
marc teòric per dur endavant
aquestes sol·lucions.
— Exigir a l'Administració una estratègia d'implantació amb les suficients
garanties.
Si la LOSE s'implanta en els termes
que en aquests moments coneixem,
aquest esforç se'n va a terra i es perd
una oportunitat d'haver donat a l'escola rural, al món rural en general, la dignitat que li correspon.
Per això, reivindiquem:
— El reconeixement de l'escola rural
com subsistema específic que li
permeta accedir a la fórmula d'organització adequada a cada realitat.
— Que el Cicle 12-16 siga atès en les

zones dels pobles dins d'un projecte de cada zona.
— Que s'expliciten els mecanismes
de financiació i dotació de recursos
humans i materials així com tots els
serveis educatius complementaris
que garanteisquen una escola rural
no discriminatòria i de qualitat.

4. ENSENYAMENT
INFANTIL
I. L'educació infantil i la reivindicació de l'etapa anterior a l'EGB com a
etapa educativa no és un tema nou, en
tot cas aquest és un tema que de manera continuada s'ha vingut retardant.
En l'educació infantil (etapa 0-6 segons el projecte de la LOSE) es centren gran quantitat d'interessos ben diferents, tot depenent del col·lectiu que
es tracte (mestres de pre-escolar, treballadors de EE II, treballadors de l'ensenyament privat, etc.), per això varien
els plantejaments, les aspiracions i els
punts de vista a l'hora d'enfrontar-se
amb aquest problema. Per això a la si
del STE-PV, el debat no ha fet sinó encetar-se, i, amb ell, el camí per a intentar elaborar una sèrie de propostes integradores. Com a elements per encetar la discussió hem contat amb:
- Les propostes del MRP Escola
d'Estiu del País Valencià i d'altres
MRPs.
— El model d'educació infantil elaborat per part de les actuals Escoles

Infantils (patronats, municipals,
cooperatives, etc.).
— La visió dels mestres de pre-escolar, de l'escola pública i privada.
II. Compartim amb la LOSE la definició que aquesta fa de l'educació infantil i la consideració de que aquesta etapa contribueix d'una manera decisiva a
la nivelació de la igualdaí d'oportunitats. Molt poca cosa. doncs, aporta per
al projecte.
L'educació infantil, dins del projecte per a la reforma, es planteja com una
qüestió de segon ordre, perquè no
dóna cap vot, perquè no minva les estadístiques de l'atur i perquè els nens
de 3 anys sempre incordien menys que
els xavals de 16. i una vegada més ets
pensaments pedagògics grandiloqüents que parlen de la importància de
la primera infància restaran tan sols en
això.
Tot projecte pot generar crítiques
puntuals de major o menor importància,
però els plantejaments amb els quals
s'ha elaborat el projecte que ara ens
ocupa no es corresponen en absolut a
les aspiracions professionals dels qui
des de fa molt temps han lluitat per
l'escola infantil, i per tant es mereix el
nostre rebuig.
Considerem un engany el fet de partir primer del previ reconeixement d'aqueixa etapa dels 0-6 corn a etapa educativa, per a que després aquest reconeixement es disolga en el més gran
dels despropòsits.
Refusem la divisió de l'etapa dels
0-6 en dos cicles per diferents raons:
1. Perquè creiem que respon únicament i exclusiva a criteris econòmics i
pràctics, ja que es parla abans de l'extensió vertical de l'escolaritat que del
perquè d'aquesta, a més a més, hi apareix una sospitosa frase que sembla resumir tot l'esperit del projecte: «a la
vez que es una periodización compatible con las posibilidades de los centros
de ensenantes»

2. L'única raó de l'extensió de l'oferta pública als 3 anys és la disminució de les taxes de natalitat i, conseqüentment, de les ratios que han propiciat que en multitud de Centres públics, en condicions inadequades i sense cap tipus de plantejaments s'hagen
escolaritzat nens de tres anys. situació
que denunciem.
3. Sí hom no conceb el 0-6 el 0-8
com una etapa global cau en el perill
de, una vegada superat el terme humiliant de «pre-escolar», crear ei terme de
pre-escolar. així doncs, és necessari
aquesta concepció global per tal de
salvar un plantejament distint i progressista de l'educació infantil, on aquesta
deixa de ésser pre-escolar i pre-res. on
aquesta no prepare per a l'escola, sinó
per a la vida.
4. Creiem que la divisió en primer cicle (0-3) i segon cicle {3-6} es fa amb
l'única i evident finalitat de donar coherència a la incorporació dels xiquets
de 3 anys a la xarxa educativa pública.
5. Ens esglaia tot el que una «periodització compatible amb les possibilitats de! Centres» entranya per als xiquets petits: espais gairebé o gens estimulants i poc adequats, un mitjà hostil que no ajuda ni propicia l'autonomia
personal ni el desenvolupament integral i, en general, la seua educació es
desenvoluparà en un lloc on les necessitats de fa institució estaran sempre
per sobre del propi infant. Sense parlar, naturalment, del professorat escaient per a aqueixa etapa.
L'extensió als tres anys comporta,
de retop, vàries i greus conseqüències:
— Deixa en mans dels ajuntaments í
de la iniciativa privada l'edat dels
0-3. el tram en el qual les despeses de la plaça escolar són superiors, ía qual cosa obligarà els ajuntaments a plantejar la seua pròpia
política de subvencions.
— Deixa el tram 0-3 totalment abandonat a la seua sort, a una sort en la
qual només sobreviuran els més
forts.
— Dóna peu també a una política de titolacions que refusem de pla, ja
que creiem que l'única titolacio vàlida per a l'etapa és la titolació de
mestre (tot i crear l'adient especialitat d'educació infantil).
Es refusa per tant la divisió de les
feines «netes i intel·lectuals» que farien
els mestres i «brutes o menors» {donar
de menjar, canviar de bolquers, dormir,
etc.) que farien els educadors.
Refusem la frase de la LOSE «compartir la responsabilidad con educadores infaníiles debidamente cualíficados» creiem que aquesta frase porta
implícita la situació del mestre titolar de
l'escola infantil i dels educadors que es
fan càrrec de les aules.
Considerem insuficient i inadequada
l'especialitat de pre-escolar i propugnem ía creació de l'educació infantil.
El fet de parlar d'educadors infantils
comporta dues conseqüències negatives:

— El fet de reconèixer una titolació de
menys categoria suposa la desvalorització o el menyspreu d'aqueixa
etapa, quan precisament l'educació
del nen petit exigeix per part del
professional d'aquesta feina i per la
complexitat de l'infant.
— Aquest reconeixement comporta
també diferències econòmiques i
laborals, pel fet que les diferències
entre un mestre i un tècnic de Jardí d'Infància són clares.
Així doncs, aquest projecte ens
aporta poc. ja que sota el buit o la manca de legislació han crescut dos tipus
d'iniciatives, per una part els aberrants
aparcaments de xiquets als parvularis,
i per altra, les experiències innovadores on, tot partint de l'infant, sorgia un
nou concepte d'educació. Amb el que
es planteja a la llei molt probablement
continuaran les primeres experiències
Í s'oblidaran les segones.
L'educació infantil té i haurà de tenir sempre una finalitat que no necessàriament s'ha de justificar amb el caràcter compensatori.
III. Per a intentar arribar a una sèrie
de conclusions comunes que constituïren una alternativa clara i coherent a la
LOSE. vam partir d'una sèrie de punts
concrets:
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT I
TITOLACIÓ
— Entenem que la titolació del professorat que es farà càrrec de l'educació infantil deu ésser la titolació
d'un llicenciat especialista en educació infantil (així tendirem a la vella aspiració d'un Cos Únic d'Ensenyants). Caldria instar a que es
crearà l'especialitat d'acord amb
els professionals del sector i no solament amb els tecnòcrates de l'educació.
— Al mateix temps, refusem la divisió
de funcions entre educadors de recolzament i mestres titolars i tot el
que aquesta divisió comporta.
— Propugnem que es suprimesca els
humiliants termes de mestre o educador de recolzament per a parlar
del concepte més general de personal docent.

ta etapa per tal de garantir el principi
de la gratuïtat.
TIPUS DE CENTRE
Defensem la unitat especial i organitzativa dels Centres sempre que hom
respecte les dimensions humanament i
tècnica apropiades.
RÀTIO
Denunciem el concepte de ràtio per
imprecís i parlarem de xiquets per aula
i nombre de professionals que els atenen. Els quals estaran en funció del
nombre de xiquets en integració.

5. LA FORMACIÓ
DEL PROFESSORAT
El perfil del mestre que s'hi dissenya
des de la proposta de la Reforma és
perfectament assumible per nosaltres,
ja que recull aquelles propostes que
des de fa anys venim reivindicant, fins
a definir-lo pràcticament com una persona motivada, responsable, coneixedora del sistema educatiu i fortament
compromesa amb la innovació i la reforma educativa. La formació, teòricament, li adjudica un procés de formació continuada que deu conjugar un
elevat nivell teòric amb una estreta vinculació als problemes pràctics i als processos d'ensenyament, la qual cosa és
realment desitjable per nosaltres.
Ara bé. aquest perfil entra posteriorment en contradicció amb les diferents
concrecions que la LOSE dóna a la formació inicial i a la permanent, especialment en el lligam d'aquesta darrera
amb el disseny curricular.

JORNADA LABORAL

5.1. FORMACIÓ INICIAL

Equiparació de la jornada laboral del
personal docent d'educació infantil
amb la resta dels treballadors de l'ensenyament.

Pel que fa a la formació inicial del
professorat, en la proposta de la Reforma s'hi plantegen dues vies diferents una per al professor «generalista» que no tindrà caràcter de llicenciatura per als professors de Primària, i
una altra amb una titolació d'estudis superiors per als professors de Secundària. Si bé per a l'etapa obligatòria
(12-14) es manifesten dues opcions: la
mateixa formació generalista i la llicenciatura.
Nosaltres refusem aquesta doble
vessant en el sistema de formació del
professorat pel fet que suposa una infra-valoració d'una etapa educativa
front a una altra, perquè també suposa

DURACIÓ DE L'ETAPA
Quant al tema de la duració cal debatre encara dues postures:
— Considerar l'etapa 0-6 per a preservar l'especifitat de l'etapa.
— Considerar l'etapa 0-8 (0-4 no obligatòria i 4-8 obligatòria}.
OFERTA PÚBLICA
Estimem com a necessari que hi haja
una oferta pública completa en aques-

un enfrontament entre ensenyants i
perquè entrebanca les opcions cap a la
consecució d'un cos únic d'ensenyament.
— Estem d'acord amb les propostes
sorgides del Moviment de Renovació Pedagògica Escola d'Estiu del
País Valencià que defenen una formació comuna per a tots ets qui han
d'accedir a tasques d'ensenyament, formació que hi serà
realitzada en una única Facultat mitjançant unes llicenciatures aconseguides a través d'un conjunt de crèdits mínims d'àrea, nivell, matèria,
etc.
— Nosaltres pensem que en aquesta
formació han d'intervindre també
els propis ensenyants, cosa que la
LOSE contempla implícitament per
als de Secundària, però no per als
de Primària.
— En exigir un mateix nivell de formació universitària per a tots, encara
que exigim també un canvi en la
Universitat, denunciem que en
molts casos —està utilitzant l'autonomia universitària com un argument per a mantenir-hi uns feudos
i com una mesura per a no plantejar-se canvis qualitatius. Per això,
demanem també que el perfil de
professors en Primària i Secundària ho siga també per a la Universitat, amb tot el que això comporta
de reciclatge, etc.
— Mantenim la nostra reivindicació
d'un cos únic d'ensenyants, per a
la qual cosa es fa necessari un mateix nivell formatiu per a tots.

5.2. FORMACIÓ
PERMANENT
El perfeccionament docent i les activitats necessàries per a la posterior
millora de la pràctica escolar deu formar part de l'horari laboral de tots els
ensenyants Sense entrar a valorar
quin hauria d'ésser quantitativament
aquest horari, el que exigim d'entrada
és una disminució de l'horari de docència.
Aquest perfeccionament ha de respondre a un pla vinculat al procés curricular de formació inicial i amb la pràctica escolar, amb els Projectes de Centre. Entenem, doncs, que tot procés de
formació post-inicial ha de respondre a
propostes o plans col·lectius i no pas a
individuals. Per tot allò, és necessari un
increment de les plantilles dels Centres
escolars, que possibilite l'organització
del Centre, i per tant es puga contemplar dins del Pla de Centre l'espai temporal i els compromisos amb els plans
de perfeccionament- Refusem la figura
del professor/a extra-plantilla. L'increment de la plantilla cal que responga a
una concepció diferent de l'organització del temps i les responsabilitats en
el Centre, que contemple la formació
permanent com una part més d'aquesta.

— Activitats creatives, intercanvis
d'experiències, treballs en grup
que promou nous grups.
— Elaboració d'alternatives pedagògiques lligades al treball quotidià del
mestre.
— Discussió d'alternatives, elaboració
de materials, discussió de projectes educatius i anàlisi crítica de les
propostes de l'Administració.
És per tot açò que pensem que els
MRPs, sense perdre el seu caràcter organitzatiu autònom, han de participar
en el disseny i l'organització dels Plans
Unitaris Territorials.
Dins d'aquesta tasca, en la qual el
paper dels MRPs és un treball dinamitzador, col·laborador i crític, s'han de
promoure convenis amb la Conselleria,
per a garantir el seu treball autònom
(grups de treball), seminaris, Jornades
i l'Escola d'Estiu del País Valencià.
El STE-PV recolça la proposta de la
Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica del País Valencià, de tindré la representació adient en el Consell Escolar Valencià, i la proposta que
l'administració els done el suport necessari per al desenvolupament de la
seua tasca (financiació. mestres en dedicació exclusiva o parcial, etc).

— Proposem, doncs, d'acord amb la
proposta del MRP Escola d'Estiu
del País Valencià, els Plans Unitaris Territorials com una via alternativa a l'actual descoordinació entre
els «Plans Institucionals», els CEPs
i el treball d'altres institucions. Universitat i MRPs.
Els Plans Unitaris Territorials, tot
partint de les necessitats reals de
cada comarca i de tot el País Valencià, han de sumar esforços i propostes unitàries de totes aquelles
institucions compromeses amb
l'acte educatiu (administració autonòmica, local, APA, sindicats.
MRPs, Universitat, mestres organitzats al voltant dels CEPs, etc.).
Els Centres de Professors, tot garantint la seua estructura participativa i democràtica, actuarien com
un organisme de confluència territorial d'aqueixes propostes.

5.3. PAPER DELS
MOVIMENTS DE
RENOVACIÓ PEDAGÒGICA
Defensem l'organització autònoma
dels mestres als Moviments de Renovació Pedagògica, com els eixos de
reflexió critica sobre la realitat educativa per a modificar-la cap el model
d'escola popular.
El marc que ocupen els MRPs es caracteritza per:
— Activitats que incideixen en la formació pedagògica, científica, cultural i humana dels mestres.

6. CONDICIONS PER
A UNA REFORMA
L'avantprojecte de Reforma del Sistema Educatiu té, al nostre parer, uns
eixos fonamentals sobre els que s'articula, i de l'actuació que es faça sobre
ells dependrà el que la Reforma prenga una orientació o una altra, que la
LOSE es converteisca o no en paper
mullat.
Aquests eixos fonamentals serien:
— Currículum.
— Marc organitzatiu.
— Professorat.
— Finançament.

6.1. CURRÍCULUM
Apareix en l'avantprojecte estretament lligat als conceptes de comprensivitat i diversitat.
Una concepció del currículum assentada en l'opcïonalitat resulta econòmicament costosa. Si l'ensenyament
públic no pot fer front a aquest repte
amb la suficient extensió i profunditat,
s'estaran potenciant interessos particulars que beneficiaran als ja més beneficials

6.3. FORMACIÓ
PERMANENT

Açò planteja el problema de la financiació del que parlarem més endavant.
L'aspecte que considerem essencial en un currículum que atenga les diversitats i potencie la comprensivitat
és la metodologia, allò que transmet en
realitat el currículum ocult: cal una metodoiogia que no «daure la píndola».
sinó que realment potencie l'establiment d'una relació no alienada entre
l'alumne i l'objecte del seu treball, el
saber, de manera que el que s'aprenga no siga la submissió, sinó l'autonomia personal dins d'una formació integral i crítica.
Conseqüentment, caldrà revisar amplament i profona el concepte d'avaluació i rebutjar l'eufemisme de la «titolació única que apareix en l'avantprojecte, quan en realitat es tracta d'una triple titulació:
«Ante el Diseiïo Curricular de Base
es necesario que:
a) Las materias obligatorias estén
definidas por àreas de conocimiento.
b} No delimite el horario del centro.
c) Especifique exclusivamente el
tipo de información, destrezas y actitudes que los alumnos han de asumir.
No debe ser el MEC el que defina
los mínimos y las CCAA las que los
adapten, sinó que el DCB debe ser
consensuado por el MEC y las CCAA.
d) Este debe tener un nivel de generalidad y flexibilidad suficiente para
que los disenos curriculares puedan recoger las características de cada cultura, orientar los proyectos curriculares de los centros y de cada profesor.
però que a su vez permíta estrategías
diferentes en los tres casos.»

6.2. MARC ORGANITZATIU
Un currículum d'aquestes característiques suposa un canvi de criteris
qualitatius en el marc organitzatiu del
Centre, la qual cosa afecta a:
1. Increment de la plantilla de cada
Centre, que possibiliíe
• Atendre la diversitat i que la ofer-

ta de l'escola pública no resulte
inferior a la privada, que l'escola
rural compense les deficiències
actuals...
• Reduir el nombre d'alumnes per
aula (es remitim a les conclusions del Encuentro de los MRPs
en Granada, 1987).
• Organització de l'espai del Centre de manera que permeteisca
els agrupaments flexibles d'alumnes, el treball dels equips docents, la flexibilitat d'horaris...
• Una concepció de les plantilles
deslligada del c r i t e r i mestre/grup-classe i basada en les
necessitats del pla del Centre,
oblidant també el concepte de
mestre de recolzament com a
criteri d'augment de plantilla. Les
necessitats mínimes dels plans
de Centre hauran de contemplar
tant la flexibilitat necessària per
a dur endavant el pla com el reciclatge del professorat en hores
de treball, les necessitats de
coordinació, i elaboració, els treballs de biblioteques, laboratoris...
2. Un concurs de trasllats que potencie l'estabilitat dels equips de mestres, almenys durant 4 anys per als voluntaris i 2 per als forçosos.
3. Una organització del Centre que
potencie la col·laboració, la iniciativa i
la investigació entre els professors,
evitant la visió organitzativa tipus «empresarial» que sembla que es vislumbra
des de l'Administració.
4. Una participació real dels alumnes
en l'organització del Centre i en les decisions que els afecten.
5. Capacitat del Centre per demanar
i qualificar les vacants que s'hi produeisquen de manera que realment la
plantilla responga a les necessitats.
6. Donar solució al problema de la
Responsabilitat Civil del Professorat,
qüestió prèvia d'una reforma que vulga
afavorir un ensenyament actiu i progressista.
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«Podemos distinguir tres grandes
bloques de Formación Permanente:
a) La que llamaremos F. Permanente Institucional, que engloba los planes
del MEC, de la Consejeria de Educación, CEPs y la que pudiera surgir de
los que denominamos Planes Unitàries
Territoriales.
b) La formación inicial que necesita
un profesor para acceder a otro nivel,
àrea. sector, de la que actualmente
ejerce.
c) Las tareas de investígación en la
acción. experimentación. renovación
pedagògica, etc.. no incluidas en ninguna de tas posibilidades del apartado.
La Administración debe garantizar que
toda actividad del profesorado enmarcada como F. Permanente Institucional
debe realizarse dentro del actuaf horario lectivo del profesorado. (Las actuales horas no lectivas son imprescindibles para asegurar la coordínación del
funcionamiento de los centros.) Asimismo deberà favorecer a través de becas. liberacion total o parcial de horas.
etc.. el desarrollo de las tareas de los
grupos b) y c).
El STE-PV reafirma su apoyo a los
MRPs. porque representan el fermento de la vanguardia educativa en nuestro país y por sus aportaciones de experiencias renovadoras que han desarrollado progresivamente el sistema
educativo espanol. Animamos a los ensenantes a fortalecerlos y exigimos a
fa Administración el respeto a su autonomia y garantizarles los medios económicos, humanos y de infraestructura
para su funcionamiento.»

6.4. FINANCIACIO DE
L'ENSENYAMENT
Aquestes condicions globals necessiten un augment molt important de
pressupost en l'escola pública per
atendre a les necessitats esboçades:
1. Dotació suficient de plantilla als
Centres per atendre el plans de cada
Centre i una formació permanent dins
de l'horari lectiu.
2. Política de construccions escolars que atenga realment les necessitats i que contemple els nous plantejaments pedagògics.
3. Gratuïtat real de l'ensenyament
d'una manera planificada i global i no
com ara. que el que hi ha són actuacions puntuals per reduir situacions de
vertader escàndol.
4. Augment del nombre, la dotació
material, personal i pressupostària dels
Centres de Professors, per atendre a
les necessitats de cada comarca.
5. Resoldre la discriminació retribuíiva del professorat, evitant qualsevol
trencament del camí cap al cos únic, la
qual cosa dificultaria tot tipus de treball
intersectorial i dins del Centre.

