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En el debat que, als diferents nivells,
s'està portant sobre la LODE, hi ha una sè-
rie de qüestions que ens deuen cridar
l'atenció:

Per part de la dreta —a la que s'han su-
mat, lògicament, associacions sindicals,
com ara el ANPE— cal resaltar una postura
demagògica, emmarcada en l'ús d'ele-
ments tòpics: «libertad de ensenanza»,
«idearia», «escuela autogestionaria», etcè-
tera, adornada d'exabruptes que relacionen
la llei amb Polònia, l'avortament i la marga-
rina Purina. Això sense comptar amb els in-
tents que la Unió Valencianista ha fet per
tal de convèncer que la LODE portaria el
«catalanisme» a les escoles. En ningun mo-

ment han recolçat les seues tesis en l'arti-
culat de la LODE, entre altres coses, per-
què seria impossible. Aquesta política, ple-
na de la millor i més truculenta retòrica, que
no desmereix respecte a la que es feia des
dels púlpits fa trenta anys, amb ocasió dels
exercicis espirituals, ha tingut, però, una
eficàcia indiscutible: primer varen ser els
canvis, alguns molt substancioses, entre el
primer i el segon projecte de LODE, i ara,
d'altres canvis que ens consta s'estan fent
en aquestos moments i l'alcanç dels quals
no podem encara valorar.

Per part de la FETE-PSOE -doncs tots
els papers que s'estan editant van signats
d'aquesta manera— cal destacar que han
encetat una campanya que res té a veure
amb la clarificació i el debat. Una campan-
ya en la que sembla que el que volen es
vendre «bones amb la garantia de l'Estat».
Ja es sap: «No hay quien de més interès.»
És tot un reclam per a la dreta, l'exponent
més clar del qual és el vergonyós llibret que
s'ha enviat a tots els centres amb el títol
d'«Ensenaren libertad». Si la mentida de la
dreta és fer vore que la LODE ha estat ela-
borada pels soviets, la mentida del PSOE és
intentar demostrar, en alguns moments.



que és obra de «las hermanitas de la cari-
dad», i en altres, de totes les forces
progressistes juntes. En aquest sentit,
ambdues postures coincideixen en la seua
demagògia.

Per part d'algunes institucions, com la
Federació d'APA i CCQQ, cal destacar el
paper clarament desmobilitzador que ha
produït la signatura d'un document de
«apoyo critico», que a l'hora de la veritat ha
estat utilitzat pel Govern com un
recolcament a seques, que, a més a més, II
ha donat peu a dir allò de «nadie a mi iz-
quierda». Aquesta signatura contrasta amb
!a postura veritablement crítica que els seus
representants estan mantenint en els drets i
taules rodones en què participen.

Per part del STE del PV, cal dir que hem
començat tard una campanya que teníem
que haver encetat amb força des de princi-
pis de setembre. La nostra postura, però,
ha estat coherent, i en aquestos moments,
en totes les comarques del país, hi ha
programades taules rodones i diversos ac-
tes per tal de difondre ei contingut i alcanc
d'una llei que és insuficient i que pot arribar
a ser regressiva. Una llei que, si tingués que
ser desenvolupada per la dreta, podria ser,
en aspectes fonamentals, pitjor que l'Esta-
tut de Centres i que, per supost, no sol.lu-
ciona els problemes dels treballadors de la
privada, ni la gestió democràtica dels
centres,

En el debaté que, a diferentes niveies, se
esté llevando sobre la LQDE, hay una sèrie
de hechos que nos deben llamar la atencion:

Por parte de la derecha —a la que se han
sumado, lógicamente, asociaciones sindica-
les, como el ANPE— hay que resaltar unas
posturas demagógicas, enmarcadas en la
utilización de elementos tópicos: «libertad de
ensehanza», «ïdeario», «escuda autoges-
tionaria», etcètera, adornada con exabrup-
tos que relacionen la ley con Polònia, el
aborto y la margarina Purina. Eso sin contar
con los intentos de Union Valenciana para
convèncer de que ia LODE llevarà el «català-
nïsmo» a las escuelas. En ningún momento
han apoyado sus tesis en el articulado de la
LODE, entre otras cosas, perquè seria impo-
sible. Esta política. Mena de la mejor y més
truculenta retòrica, que no desmerece de la
que se hacía desde los púlpitos hace treinta
anos, con ocasión de tos ejercicios espiri-
tuales, ha tenido una eficàcia indiscutible:
primero fueron los cambios, algunos muy
sustancíosos, entre el primer y segundo pro-
yecïo de LODE, y ahora los que nos consta
se estan hacíendo y cuyo alcance no pode-
mos valorar,

Por parte de la FETE-PSOE —pues así
aparecen firmados los papeles que se estan
edítando— hay que destacar que han co-
menzado una campana que no tíene nada
que ver con el debaté y la claríficación. Una
campana en la que parece que lo que quieren
es vender «bonos con la garantia del
Estado», Ya se sabé: «No hay quien de mas
interès.» Eso es un reclamo para la derecha,
el exponente més claro del cuél es el vergon-

folleto que se ha enviado a todos los
centros con el titulo de «Ensehar en
libertad». Si la mentirà de la derecha es ha-
cer ver que la LODE ha sido elaborada por
los soviets, la mentirà del PSOE es intentar
demostrar, en algunos momentos, que es
obra de las «herrnanitas de la caridad», y en
otros, que lo es de todas tas fuerzas progre-
sistas. En este sentida, ambas posturas coïn-
ciden en su demagògia.

Por parte de algunas insti tu ei ones, como
la Federación de APA y CCOO, hay que des-
tacar el papel claramente desmovilizador que
ha producido la firma de un documento de
«apoyo critico», que a la hora de la verdad,
ha sido utilizado por el Gobíerno como un
apoyo a secas que, adernàs, 1e ha dado pie a
decir aquello de «nadïe a mi izquierda». Esta
firma constrasta con la postura verdadera-
mente crítica que sus representantes estan
manteníendo en los debatés y mesas redon-
das en las que participar».

Por parte del STE del PV( hay que decir
que hemos comenzado tarde una campafía
que debía estar en marcha desde príncipios
de septiembre. Nuestra postura, sin embar-
go, ha sido coherente, y en estos momen-
tos, en todas las cornarcas del país, hay
programadas mesas redondas y diversos ac-
tos para difundir el contenido y alcance de
una ley que es insuficiente y que puede llegar
a ser regresiva. Una ley que, si fuese de-
sarrollada por la derecha, podria ser, en as-
pectos fundamentales, peor que el Estatuto
de Centros, y que, por supuesto, no solu-
ciona los problemas de los trabajadores de la
privada ni la gestión democràtica de los
centros-

CORRESPONDÈNCIA

PER LA PAU
I EL DESARMAMENT

([Per què els treballadors de l'ensenyament es-
tem per la pau i el desarmament?

Hi ha tota una sèrie de qüestions d'dmbit ge-
neral que fan suficients raons com per a dispo-
sar-se a assumir conseqüentment el problema.
El que voldríem aportar ací són elements que des
d'allò que som, treballadors de l'ensenyament,
incorporen alguns aspectes oblidats quan es
tracta d'aquestes dues paraules: desarmament i
pau.

La cultura com a element no alienant passa
necessàriament per la possibilitat d'interferir di-
rectament en la vida, projectant el conjunt d'in-
teressos, aspiracions, etcètera, que té un poble,
Una cultura no alienant és aquella que fa dels
homes i dones sers vius en plena decisió dels
seus actes,

Primer element obstaculïtzador d'aquest tipus
de cultura és la rnanca d'informació, i evident-
ment tant la carrera armamentística com els
conflictes s'allunyen dia a dia més de ser una de-
cisió coUectiva i conscient.

El «top secret» de les informacions és un ele-
ment clau, i per si mateix suficient, com per a
oposar-se a un programa armamentístic.

Altre element fonamental és aquell que ens ve
del fet mateix de treballar en el camp concret de
l'ensenyament. Seria una contradicció massa
forta assumir que estem treballant per a un ce-
menten, i : I -i ' í . - . K .

t L'ensenyament directament lligat amb projec-
tes per a viure millor, queda frustrat amb projec-
tes socials militaristes i de destrucció. Educar per
a la vida és un objectiu necessari per a tots els
treballadors de l'ensenyament progressistes, i
per tant cal oposar-nos a la destrucció.

La carrera armamentista implica que les fonts
d'investigació, treball i educació són usurpades
al conjunt de la societat.

S'inverteix quantitats astronòmiques en la

construcció, planificació i posada en funciona-
ment de tot tipus d'armes. La ciència està
desenrotUant-se cap a objectius no beneficiaris a
la humanitat. Com a contrapunt, no hi han inver-
sions humanes ni econòmiques cap a altres di-
mensions que resolguen els problemes fona-
mentals: fam, terres, art, cultura...

Estem perquè la investigació, que tant recla-
mem s'oriente cap a objectius que ens facen
viure millor, no morir més de pressa.

L'educació no pot ser la manipulació del per-
sonal per a dominar-lo millor. Doncs bé, se'ns
educa ja en l'agressivitat violenta en les relacions
personals, mestre-alurnnes, universïtari-càtedro,
dirigent-dirigit, així acostumats a estar domi-
nats, el personal es creurà de braços davant les
decisions que per «qüestions d'Estat» impliquen
la su missió social.

Però no sols cal parlar de relacions personals,
sinó de programes d'estudi totalment al rnarge
dels problemes i situacions reals que continuen
explicant els fets superestructu ral ment, per da-
munt de la realitat, contribuint a consagrar
«analfabetes de ïa vida». Les ciències naturals,
Jes matemàtiques, la química, les socials... con-
tinuen essent assignatures reaccionàries.

Front això cal que l'ensenyament estiga arrelat
'al rnedí, conéixer-lo, estudiar-lo, per a poder
salvar-lo, perquè les agressions són contínues i
perquè la defensa és necessària.

Cal fer col·lectius d'estudiants, de mestres,
d'universitaris que en cada lloc contrueïxquen
plans per la pau; que facen front a les agressions
i passen a nivel conscient tot allò que va
agredint-los, a més d'elaborar i reclamar la cons-
trucció d'una societat justa on les armes i la
violència no tinguen lloc.

Cal fer un esforç comú perquè les relacions en
l'ensenyament síguen de coUaboracró, intro--
duint dinàmiques de treball alternatiu, combatint
l'agressió i anul·lació de cada una de les nostres
capacitats.

Cal frenar tots els plans pressupostaris enca-
minats a augmentar la partida de despeses mili-
tars i armamentistes, baix cap concepte (ni el de

creació de llocs de treball ni els de renovació tec-
nològica) puguem acceptar més diners de tots
pera la destrucció.

+

Es conseqüència d'això que reclamem no a
l'QTAN perquè ens conduiria (en el millors dels
casos) a participar en temps de pau en progra-
mes de lluita, lluita que ni decidirem, ni tan sols
serem informats, però que patiríem,

• Per un ensenyament arrelat a la nostra rea-
litat.

• Per un ensenyament creatiu i participatiu.
• Per un ensenyament lliure en una societat

justa.
• Per un ensenyament de col·laboració vincu-

lata la vida.
• Per un augment dels pressupostos en les

partides dedicades a viure millor: serveis so-
cials, ensenyament, sanitat, treball.

i No a la instal·lació de míssils nuclearsl
jDesmantellament de les bases americanes!
jNoal'OTAN!
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COIXA,
PERÒ VA

No es pot dir que avançàrem molt en la prime-
ra reunió de treball de la tauia, el passat 17 de
novembre. Es va començar plantejant el proble-
ma de les plantilles a J'EGB i EM. problema quer

de no ser resolt, suposarà que uns col·lectius de
contractats es queden sense treball, i els
centres, sense possibilitat de contar amb substi-
tucions per a les baixes.

Per l'EM, la Conselleria té previst, però no ho
pot garantir, que hi haurà un augment de cup de
24 professors de batxillerat, 11 de FP Í entre 11 i
19 de valencià- Amb eixe augment, la Conselle-
ria pensa que es podran cubrïr les substitucions.
Nosaltres, segons les xifres que vàrem donar al
darrer ALL-I-OLI, creiem que el problema no
quedarà resolt. Ja vorem si de veritat s'envien o
no substituts afs centres. En qualsevol cas, no hi
ha garanties que les noves contractacions es fa-
cen, i la proposta de demanar un crèdit extraor-
dinari, de moment, no s'accepta.

Per a i'EGB no ens donarà xifres fins a gener.
El retall de 209 places a València, que el STE-PV
va fer públic a la premsa, no el van saber aclarir.
Igual que tampoc es va aclarir el sistema de
contractacions que s'havia seguit, directament
relacionat amb í'anterior, ja que s'ha utilitzat el
cup de substitucions per a cobrir vacants reals.
No es donaven tampoc garanties de treball per a
tots els contractats del curs passat.

Es va parlar de la necessitat de fer un barem
unificat de contractacions per a tot el país, per a
EG8 i EM, i que es crearia una comissió per a fer-
lo. El STE-PV va plantejar l'elaboració del barem
per al proper curs, fent les baremacions de totes
les contractacions que es puguen produir al llarg
del curs en la primera quincena de setembre, i
mantindré el sistema actual fins a eixe moment.

En tot cas, segons les informacions respecte a
les properes oposicions, és possible que no hi
hagen noves contractacions el proper curs.

Respecte a la normalització es va tractar el
problema de! reciclatge: cursos, situació del pro-
fessorat, etcètera. La Conselleria presentarà un
estudi de la situació del procés de normalització
a I'EGB i EM estatal i a l'ensenyament privat.

El STE-PV va plantejar tarnbé, basant-se en
l'actual normativa de retribucions, la necessitat
de generalitzar els complements de destí a TEM
des de primer d'octubre i el dret a la percepció
d'aquest complement per tot ei professorat
d'EGB, contractats incíosos, des de primer de
gener. El primer punt ja ha estat resolt per una
circular del MEC, com hem informat a través de
la premsa. Respecte al segon estem presentant
la reclamació corresponent i esperem siga resolt
per la Direcció General de Coordinació i Gestió.
Va quedar clar també que faríem tot el possible
per aconseguir que els aturats pugueren cobrar
el segur d'atur, doncs, malgrat que des de pri-
mer de gener estem pagant tols, el IN EM no re-
coneix eixe temps.

Altres punts que plantejàrem perquè ens do-
naren la informació el rnés aviat possible varen
ser: triennis d'interins, avantprojecte de «Ceires»
i pressupostos de la Generalitat en educació.

Reproduïm els acords de la reunió de constitu-
ció de la taula, que pensem que tenen interès per
a tots, i esperem la vostra col.laboració per a
conseguir el millor funcionament possible. Altres
punts que volíem tractar: descomptes als ad-
junts de seminari en batxiller, escola de pesca-
dors, comissions de control de subvencions en
privada, etcètera, quedaren per a una reunió im-
mediata als Serveis Territorials,

^VIAJE FIN DE CURSO?
•
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Disponemos de un víaje para tu presupuesto
Somos especialistas en viajes escolares

Tenemos desde 400 pesetas (dos días, una noche)
hasta el mas sofisticada de los viajes

A toda Espana y extranjero en: hoteles, albergues, residencias,
càmpings (ponemos todo el equipo), hoteles...
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Apartado 235. Torremolinos (Màlaga)
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5 s i f

ACTA DE
CONSTITUCION

DE LA MESA
DE NEGOCIACION

Siendo las once horas treinta minutos del dia 3
de noviernbre de 1983 y bajo la presidència del
excelentísimosefior conseller de Cultura, Educa-
ción y Ciència, se constituye la mesa de nego-
ciación, con la presencia de las organizaciones
sindicales CCOO, FETE-UGT, ANPE y STE-PV,
por parte de los trabajadores de la ensenanza, y
el iíustfísimo seriar director general de Coordina-
ción y Gestión y otros cargos de !a Conselleria,
por parte de la Adrninistracíón.

Abre la reunión el sefior conseller, que, tras
saludar a los presentes, expone los críterios que
respecto a la mesa de negocíación tíene la Con-
selleria, concreta ndo su definición, sus
miembros, la frecuencia de Jas reuniones y el
campo de los temas.

Se debaten estos aspectos y se llego a los si-
guientes acuerdos:

1. La mesa de negociacidn serà un organo
de información, consulta, discusión y nego-
ciación entre los sindicaíos y la Conselleria, en el
àmbito de la Comunidad Valenciana.

2. Miernbros fijos de la mesa por parte de la
Adminrstraciòn son: el director general de Coor-
dinación y Gestión, que en ausencia del con-
seller presidirà las actividades de la mesa, y el je-
fe del Servicio de Coordinación, sin que esto
implique limitación alguna por parte de la Con-
selleria respecto a quienes han de representaria,

3. Por parte de los sindicatos serén dos
miembros por cada una de las siguientes organi-
zaciones:

FETE-UGT,
CCOO-
STE-PV.
ANPE.
4. Las reuniones ordinarias seran bimen-

suales durante el curso escolar, en los meses de
septiembre, noviembre, enero, marzo y mayo,
en la última semana de cada uno de estos me-
ses, síendo convocadas con al menos seïs días
de anteïación, y dejando como tiempo para pre-
sentar propuestas y proponer puntos del orden
del dia, los quince primeros def mes de la
reunión.

5. Para los puntos a tratar en el orden del
día, las organizaciones sindicales presentaran
por escrito a la Conselleria sus alternatives.

6. Para información y consulta y discusión
podran establecerse grupos sindicales a niveles
sectoriales y terrítoriales, que podran trasladar
sus propuestas a la mesa de negociador.

7. Los temas específicos de ía Mesa de Ne-
gociación son aquellos de índole faboral y de
condiciones de trabajo en los que la Conselleria
íenga competencias, sin que eílo impida que se-
an tratados otros que puedan dar íugar a propo-
siciones que la mesa dirija a otras instancias.

8. Previo acuerdo de la mesa, podrén ser in-
vitados para informar a asesores para temas
puntuaïes-

9. La primera reunión de la Mesa se realizarà
excepcionalmente el dfa 17 ó 18 del mes en cur-
so, fijando en esta ocasión el día 10 como limita
para presentar propuestas de orden del día y
también para hacer firme la designación por par-
te de Jas organizaciones sindicales dç, los
miembros y suplentes que les corresponde. ;

Siendo las catorce horas, el director general
de Coordinación y Gestión, que por delegacïón
del Conseller oresídfa la mesa, levanto la
reunión.
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ORGANITZAT PEL STE-PV
DE LA UNIÓ INTERCOMARCAL
DE CASTELLÓ

ESTAT G PROFESSORS
DE VALENCIÀ A VINARÒS

En molts col·legis d'EGB del País Valencià
s'estan impartint les classes de valencià a un
nombre de xiquets molt important. N'hi han
molts alumnes, però, que aquest curs no rebran
ni una classe de valencià —a EGB i també a BUP
i FP—. En alguna mesura gens menyspreable,
estem millor ara que no adés. Tanmateix des
d'aquest sindicat, amb una clara, ferma Í antiga
militància per la normalització lingüística del
país, creiem que es pot i es deu exigir quelcom
més a l'equip de la Conselleria d'Educació que
duu endavant la inclusió del valencià als progra-
mes educatius.

No es tracta, ara i ací, de fer tota la requisitòria
de mesures, plans i projectes realitzables i ben
estudiats que caldrà exigir als responsables
d'aquesta àrea de l'ensenyament de la llengua.
Ara bé, dues qüestions, mínimes, sí que les hem
de plantejar.

La primera d'elles és que cal que la política
lingüística de ta Conselleria deixe d'ésser vergo-
nyant i es decidixca per sempre més per una de-
finició necessària, ben palesada a les seues dis-
posicions legals, de la unitat de la llengua que
compartim valencians, illencs i catalans d'ençà i
d'allà del Pirineu.

Malauradament no pareix que les coses vagen
per eixe camí. Vegeu com a mostra la llei d'ús i
ensenyament del valencià. No es pot articular un
programa coherent d'ensenyament i ús d'una
llengua sense partir d'aquesta premissa. La Con-
selleria sabrà a quina mena d'estranya estratègia
obeeix aquesta rnanca de claredat. Gosaríem dir-
los que si és per a apaivagar les protestes dels
sectors secessionistes no ho aconseguiran pas.
L'adversari s'ofèn el mateix, sïga quin siga el ni-
vell de l'acció que es realïtze contra els seus inte-
ressos i posicions. Els crits i avalots —recordem
el pamflet que aparegué al programa «La
clave»m on tothom va poder apreciar com se les
gasten— no pararan.

L'altra qüestió és també molt important. Bé,
ens trobem que la Conselleria ha emès unes dis-
posicions legals les quals han estat acomplides.
Ens referim a tot allò de l'anomenament de pro-
fessors, coordinadors, autorització de textos, et-
cètera. És suficient això? Ens sembla que no,

A aquesta altura del curs, prop de l'acaba-
ment del primer trimestre, els ensenyants troben
a faltar el que és més important quan s'engega
una tasca pedagògica: que els mestres que vana
posar-se davant d'un grup de xiquets vagen
proveïts d'uns recursos metodològics, didàctics,
materials. I açò ningú no ho ha proporcionat als
mestres de valencià. Llevat d'un estatge de
Xest, convocat amb molta urgència, on pareix
que l'accent no es carregà excessivament sobre
les qüestions pedagògiques, la Conselleria no ha

- fetires més en aquest sentit. Ho farà? Resta yrja
bona pqrçió de curs. No voldríem, però, que ̂ rri-
pàs e! mes de juny sense garanties que el nbstre
trebaiï com a professors de valencià tinga l'eflcè-
cia pedagògica que tots desitgem.

El STE-PV de Castelló, aixf com també l'Esco-
la d'Estiu i el Secretariat de l'Ensenyament de
l'Idioma, molt sensibilitzats per aquesta situació,
han iniciat una tasca per les nostres comarques
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per tal de proposar a tots els ensenyants de va-
lencià la necessitat inajornabie que s'apleguen,
es coordinen i treballen perquè ei seu treball pe-
dagògic esdevinga una actuació eficaç,

Dins d'aquest esperit, els professors de valen-
cià de la Plana foren convocats el 27 d'octubre
passat a un estatge a la ciutat de Castelló. Fruit
d'aquella reunió ha estat el naixement de dos se-
minaris de llengua —u per cada una de les dues
etapes d'EGB— que ja han començat el seu tre-
ball.

Per tal que aquesta iniciativa s'estenga per tot
arreu de les nostres comarques, novament el
STE-PV, amb la col·laboració de l'Escola d'Estiu
i el Secretariat de l'Ensenyament de l'Idioma,
convocà els professors de valencià, aquesta ve-
gada del Baix Maestrat i els Ports. La reunió s'ha
celebrat, el passat 17 de novembre, a la casa de
la cultura de Vinaròs. Un nombrós grup de
mestres ha participat en l'estage. Se'ls ha repar-
tit un material de treball el contingut del qual el
formen unes orientacions metodològiques i di-
dàctiques.

També se'ls ha proposat que es constituís-
quen en grups de treball. Alguns mestres s'han
compromès a fer arribar a tots els interessats
una convocatòria per a reunir-se i investigar to-
tes les possibilitats pedagògiques que estiguen
al seu abast.

ENSENYAMENT
MITJÀ

Més d'un centenar de persones, represen-
tant a 63 centres, varen participar en la con-
centració del passat 12 de novembre per la
normalització lingüística i les reivindicacions
dels professors de valencià. Encara conti-
nuen arribant al sindicat noves signatures. És
indubtable que les reivindicacions d'aquest
col·lectiu han tingut un suport quasi unànim
entre tot el professorat del País.

Hui, una vegada que pareix clar el cobra-
ment de les tutories des de primers d'octu-
bre, ca! que el problema se centre en les
plantilles, ampliacions de l'ensenyament i les
oposicions.

La valoració que fem de tot el procés és
molt positiva i ara es tracta de continuar tre-
ballant Í avançant com hem fet fins ara.

ANÀLISI DEL PROCÉS
DE NORMALITZACIÓ

FLINGÜÍSTICA /• . . .
i ! í ( t K

Per tal de fer una anàlisi sobre el procés nor-
malitzador, el STE del PV celebrarà un debat
intern el dia 14 de gener,

Pensem que, sense deixar de recordar-li a l'ad-
ministració educativa les seues obligacions en
aquesta matèria, cal seguir per aquest camí.
Com es digué a l'estatge de Vinaròs, l'ensenya-
ment del vatencià i la renovació pedagògica han
d'estar profundament imbricats per ta ï
d'acomplir un projecte d'escola valenciana
progressista. I són els propis ensenyants els qui,
mitjançant la coordinació dels seus esforços in-
vestigadors de l'acció pedagògica, han de recu-
perar el seu paper d'educadors d'aquells quef

hui xiquets, demà han d'ésser ciutadans d'un
país més lliure, més feliç i més identificat amb la
seua pròpia història i amb la seua manera d'ésser
poble valencià, ai qual ningú no li puga discutir
t'autentica nissaga del seu vehicle d'expressió.

STE-PV
Unió Intercomarcal de Castelló

ATURATS

La U. I. de Castelló comunica a
tots els ensenyants aturats que a la
seu del sindicat (plaça País Valen-
cià, 6, 3.tr< Telèfon 20 68 27) es tro-
ba la llista de peticions de contrac-
tacions, pera consulta pública.
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ACCIÓ SINDICAL

U. I. ALACANT

Seguramente, més importante que el anàlisis
general de los M. R- P. es hacer el concreto de
lo que tenemos més cercano a nosotros. Como
sabéis, en octubre del 82 y a iniciativa de
miembros del STE-PV, después de un plante-
amiento en órganos síndicales, se constituyó en
Elx el grupo organizador de l'Escola d'Estiu. Ha
sido evidente el óxito del trabajo realizado a lo
]argo del curso pasado, que culmino con la reali-
zacïón de una Escola de 565 asistentes como
alumnos y con una vaioración muy positiva en
cuanto a organización, contenido y desarrollo, lo
cual pone en evidencia la necesidad de su man-
tenímiento.

La dinàmica de trabajo llevada a cabo a lo lar-
go del pasado curso y durante los dias de la Es-
cola por el grupo de personas que trabajamos en
su organización, nos hïcieron llegar a la conctu-
sión de que había que ampliar los objetïvos: dar
continuidad a las actividades de renovación pe-
dagògica e ir consolidando un verdadero movi-
miento. Así quedo recogído en la declaración
aprobada en la asamblea de la Escola, y en ésas
estamos en el presente curso.

Però este movimiento no debe tener exctusi-
vamente un caràcter localista, d'Elx, ni cerrado
en el grupo de la Escola d'Estiu. Debe extender-
se por todas las comarcas del sur del PV y abrir-
se a otros grupos y asociaciones que estan reali-
zando una clara renovación pedagògica en carn-
pos mas concretos, y por ello, quizàs, mas efec-
tivos (Asociación de Teatro Escolar d'Elx, Grupo
CADEC d'Alacant, Grupo de Literatura Infantil
d'Elx, Cooperativa Aire Libre d'Alacant, Coordi-
nadora de Escuelas Infantiles y todos aqueltos
que puedan existir...).

Solo en la medida en que seamos capaces de
aglutinar a todos ellos y llegar a un trabajo mas
coordinado, conseguiremos hacer posible un
verdadero movimiento de renovación pedagògi-
ca que tenga repercusión entre los ensenantes
de nuestras comarcas.

En las discusiones mantenidas en el seno del
grupo, la Escola d'Estiu d'Elxr de cara a lo que
podia aportar al I Congreso de Renovación Pe-
dagògica a celebrar en Barcelona del 5 al 10 de
diciembre, y prïncipaimente en el tema de la
elección de las diez personas que nos
correspondfan para asistir, se ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de dar pasos hacia una ma-
yor relación de todos estos grupos. No parece
tarea fàcil, por losobjetivos tan concretos de ca-
da uno, però es preciso plantearnos su necesi-
dad para llegar 3 hacerlo posible. Aunque sean
una incògnita muchos aspectos del congreso y
sus planteamientos de fondo, no cabé duda que
sobre ellos intentarà influir la Administración
educativa, el PSOE y su sindicato de la ensefian-
za para atraerse a los MRP Por ello parece con-
veniente la asistencia al congreso de personas
que hayan estado en los procesos de discusión
de los temas que han preocupado a los MRP en
el ultimo curso, aunque menos al d'Elx
(autonomia, peligros de la institucionalización y
de la federación, objetivos del MEC con respecto
a los M. R. P., política educativa futura), o, por
lo menos, personas que tengan clar o el papel de

MOVIM
RENOVACIÓ
DAGÒGICA

los M. R- P. Naturalmente que ello no debe im-
pedir asegurar la presencia de las personas que
mas directamente hayan participado en las po-
nencías o experiencias que se presenten.

Es evidente que la celebración de este congre-
so es una oportunidad para potenciar y hacer
posibie ei ampiïo movímiento de renovacirfn pe-
dagògica de las comarcas del sur del País Valen-
cià, que fue propuesto en el II Congreso del
STE-PV, celebrada en marzo pasado en Valen-
cià. Seria positivo llegar a esa coordinación de
todos estos grupos, antes de iniciar el proceso
de legalizaciòn del colectívo de la Escola d'Estiu,
debaté muy avanzado en Valencià y cada vez
mas necesario en Elx,

Los miembros deï sindicato, y en general los
ensefiantes progresistas que aspiren a hacer re-
alidad una escuela pública valenciana, te ne mos
mucho que hacer en ese sentido. El día 15 de no-
viembre, en colaboración con la concejalía de
educación, se va a celebrar en Elda una reunión
abierta a los ensenantes de la comarca con el ob-
jetivo de extender el MRP Iniciativas parecidas
en otras comarcas serían positívas y contarian
con el apoyo directo del grupo de la Escola d'Es-
tiu d'Elx. Es un trimestre adecuado para ello. Las
esperamos, però deben partir de cada uno.

Elx, 1 de noviembre de 1983

SECTOR PRIVADA

OFENSIVA DE
LA PATRONAL

* El día 18 de noviembre se ha ce-
lebrado en Madrid el acto de «no con-
ciliación» sobre la revísión del conve-
nio en el IMAC. Los empresarios si-
guen negàndose a la revisión prevista
en septiembre. El conflicte colectivo
sigue.

* El UCSTE ha asistido a una
reunión convocada por el MEC en la
que se nos informo de la situacïón eco-
nòmica de la FP II y se presentaron da-
tos sobre superàvit, corrupción, etcè-
tera. Estos datos demuestran que tam-
bién en este sector se podria hacer la
revisión salarial.

* También sigue la negativa de la
patronal a renocer la jornada de
cuarenta horas. Por las sentencias que
se estón producïendo, pensamos que
las perspectïvas de ganar son buenas.

I ] ! : 1. M / "
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RECLAMACIONES
DEATRASOS

Hemos dirigido a la CECE una notifi-
cacíón en la que se plantea:

«4. Que si en la nòmina del mes de

noviembre no se abonan los aumentos
pactados y los atrasos correspondien-
tes, nos veremos obligados a presentar
en el IMAC todas las reclamaciones
que correspondan, para lo cual ya ha
hecho una notificación a nuestros afi-
liadosydelegados.

5. Que, llegadoel caso, pediremos
en Magistratura la aplicación del ar-
ticulo 94 de la Ley de Procedímiento
Laboral y el 29-3 del Estatuto de los
Trabajadores.

Lo cual ponemos en su conocimien-
to para que sea notificado a los res-
ponsables de los centros que se en-
cuentran en esta situación de total irre-
gularidad.»

No sabemos cual serà la respuesta.
La información que tenemos es que las
subvenciones ya estan. En cualquier
caso, recordando que hay un plazo pa-
ra poder reclamar los salaries atrasa-
dos, a partir de la primera semana de
diciembre, una vez recibida la última
nòmina, vamos a presentar reclama-
ciones por atrasos y/o nóminas irregu-
lares (sín aumento). En el sindicato
tendremos los modelos de reclama-
ción.



ACCIÓ SINDICAL

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
EN MATÈRIA D'EDUCACIÓ

POT
Totes fes competències que tenien que ésser

transferides per l'Administració central en matè-
ria d'educació al País Valencià, van a ser efecti-
ves des del primer de gener. Per això, a diferèn-
cia del que passa en 1983, la Generalitat va a
rebre el cost real dels serveis educatius transfe-
rits i va a elaborar els seus propis pressupostos.
L'avantprojecte d'aquestos per al proper any, ja
ha estat criticat a la premsa pel STE del PV per-
què, a més a més de ser clarament insuficients,
podrien portar el caos a l'ensenyament.

Un augment del 4'69% dels pressupostos
d'educacíó at País Valencià, quan a nivell estatal
s'ha fet aproximadament en un 14%, no pot ser
un bon principi per a una autonomia, encara que
siga tan descafeïnada com la que anem a tenir.
Sobretot si tenim en compte que l'augment del
4'O, abans esmentat, surt de comparar la parti-
da d'educació del 83 amb la d'educació més cul-
tural del 84, O siga que, en realitat, és molt pro-
bable que no s'arribe al 4%.

Si tenim en compte que els «gastos de perso-
nal» suposen més del 60% de! total de les despe-
ses i que aquestes van a augmentar en un mínim
del 6'5% i que les subvencions —que és una par-
tida importantíssima— ho faran entre un 9 i un
16%, no cal tenir massa imaginació per a veure
que la Conselleria d'Educació no va a poder fer
front a les seues obligacions.

Tot i tenint en compte la distribució per parti-
des presentades pel conseller d'Hisenda, podem
ja dir que va a ser molt difícil fer front, en
concret, als diversos tipus de subvencions que
integren els pressupostos, així com d'altres par-
tides referides a menjadors i transport escolar,
per no anomenar els retalls que poden donar-se
en temes com les construccions, dotacions Í
equipament escolar.

La situació podria arribar a ser tan greu que
ens exigeix, ara que encara estem a temps, la
denúncia clara i, sí es precis, ia nostra mobilitza-
ció. No podem consentir que la incapacitat
d'unes persones o d'un partit, es giren contra
una autonomia que és de tots i per la que tots
hem lluitat.

Al proper ALL-I-OLI publicarem una informa-
ció exhaustiva sobre el tema. De moment, les
dades més significatives ja estan damunt La
taula •w

PRESUPUESTOS: LA UCSTE
PROPONE UNA ACCION
UNITÀRIA

Siendo conscientes de que solo una acción
conjunta puede forzar a la Administracíon a re-
conocer, al menos, una parte de las reivindica-
ciones de los trabajadores de la enseftanza, la
UCSTE se ha dirigido al resto de organizacíones
para llegar a unos dcuerdos para forzar una ne-
gociación real,

ropuesta de UCSTE, coincidente con la
STE-PV había manifestada públicament,

inoluye la discusión del incremento de retríbu-
ciories, de la clàusula de revisión salarial y de los
programas de inversiones y creaciòn de empleo,
estudio de los niveles de homologación, deroga-
ción de la adrcional 5.", etcètera. Consideramos
que puede ser un punto de partida aceptable pa-

CAOS
ra todos y conframos en que organizaciones co-
mo FETE y CCOO no se marginen de nuevo de
una dinémica unitària para conseguir una mesa

de negociación Adminístración-sindicatos don
de podarnos llevar y defender nuestras reivindi
cacrones.

PER LA NORMALITAT ACADÈMICA
I EN RECOLÇAMENT DEL MESTRE
DE TAVERNES BLANQUES

COMUNICAT UNITARI
Els sindicats de l'ensenyament ANPE, CCOO, FETE-UGT i STE-PV fem pública la nostra

condemna unànime front als intents d'entrebancar la normalitat acadèmica en general i el pro-
cés de normalització lingüística a l'ensenyament en particular, mitjançant actituds o escrits
que volen crear un clima de tensió i violència als centres d'ensenyament.

Manifestem el nostre rebuig, per tant, al llibret d'U. V., repartit a algunes escoles i asso-
ciacions de pares, on apareixen actituts agressives front al professorat.

Mostrem et nostre suport al mestre de valencià de Tavernes Blanques Antoni Defez, acu-
sat sens cap tipus de prova i, segons totes les informacions, amb total falsedat.

Així mateix demanem de l'Administració que es tramíte una denúncia contra eis autors del
lïíbret esmentat i contra els qui han difamat públicament al mestre de valencià.

D'aquest escrit s'enviarà còpia al programa de televisió «La clave», exigint una rectificació
pübííca, i per tant, la seua lectura,

ANPE, CCOO, FETE-UGT, STE-PV
València, 17 novembre 1983

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE VALENCIÀ
DELEGACION DE CULTURA

SALA DE EXPOSICIONES

LONJA; ARQUITECTURA DE TIERRA
HastaelSdeenero

CASA MUSEO BENLLIURE: MARCEL DUCHAMP
Haataal 16dedicFetnt)fe

SALA CIRCULO BELLAS ARTÉS: EXPOSICION PREMIO
SENYERA D'ESCULTURA
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CASA MUSEO BENLLIURE:

Andy Warhol
José Morea
BB.AA.
Artés y Oficiós
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EXPERIÈNCIES

ENSENANZA DE
LAS CIENCIAS NATURALES

L - ' - r POR UNA
METODOLOGIA

ACTIVA
Durante el presents curso escolar (1983-

84), el Gobierno socialista ha iniciado una
etapa de cambio y renovación en la ense-
rïanza, encaminada hacia unos nuevos
planteamientos metodológicos de caràcter
activo, capaces de estimular la capacidad
crítica de los alumnos, conectarlos con su
realidad geogràfica y social, entre otros ob-
jetivos basicos, o, al menos, así consta en
sus declaraciones programàticas.

Al margen de que dichos planteamientos
hayan sido acogïdos con bastante frialdad
por el profesorado, hay que reconocer que
este nuevo enfoque de la Administración
permite, en gran medida, que las iniciativas
de renovación pedagògica ya existentes, y
que no supeditaron su aparición a los
estímulos oficiales, encuentren menos tra-
bas administrativas y un ambiente propicio
a su desarrollo.

Tal es el caso de nuestro grupo, que, sal-
vando múltiples obstàculos durante los últi-
mos cinco afios, ha venido desarrollando y
concretando una metodologia que persigue
los siguientes objetivos:

— Un cambio en e! tratamiento de los

libros de texto tradicionales, que pa-
san, de ser el eje sobre el cual des-
cansa el aprendizaje, a meros instru-
mentos de consulta para el alumno,

— La sustitución del papel del profesor
como centro del proceso educativo
por el de motivador y orientador de
dicho proceso.

— La exaltación del papel del alumno
como sujeto activo de su propio pro-
ceso de aprendizaje.

— Conectar los contenidos teóricos y su
desarrollo con la realidad medioam-
biental en la que vive inmerso el
alumno.

— Una iniciación a la metodologia y
pensamiento científica.

Todas estàs facetas enumeradas se
concretizan en:

— Un sistema de evaluación continua
que contempla el examen tradicional
como uno de los elementos a consi-
derar a la hora de emitir una nota de
evaluación, però en ningún momento
se considera como único y exclusivo.

— La edición de unos cuadernos de tra-

bajo (uno de geologia y otro de
biologia) que constituyen el eje orien-
tador del aprendizaje,

— La realización y disefio de trabajos
donde se reproducen a pequena es-
cala los elementos basicos de la
metodologia científica,

— La utilización de múltiples medios
audiovisuales: vídeo, cine, proyector
dediapositivas, etcètera,

Hay que hacer constar que el desarrollo
de esta metodologia durante los últimos
anos ha sido posible, en gran medida, por
las facilidades que el STE-PV de Alacant
nos dio a la hora de ceder sus locales como
centro de reunión, así como otras, Pensa-
mos que nuestro sindicato (algunos de los
miembros del grupo estan sindicados en el
STE-PV y CCOQ), sin renunciar a su activi-
dad sindical y reivindicativa, podria conver-
tirse en centro instigador y animador de los
M. R. P., al menos para grupos como el
nuestro, que no està acogido a ningún tipo
de subvencioni administrativa ni dispone de
la infraestructura de los grupos que, acogi-
dos a los ICE u otras entidades oficiales,
poseen, Sirvan estàs líneas para dar a co-
nocer nuestro grupo a los miembros del
STE-PV (a través del cual se puede contac-
tar con nosotros), así como para animar a
otros companeros para la creación de gru-
pos de trabajo.

NOTA: El grupo CADEC està constituïda
en la actualidad por 11 profesores de BUP y
FP de ciencias naturales de la «provincià»
de Alacant, así como por otros 10 profeso-
res que, aunque no participan activamente
en el grupo, siguen nuestro trabajo. En la
actualidad, el grupo incide sobre 1.600
alumnos.

En representación del Grup CADEC

Rafael Torregrosa Alemany

MEDIOS AUDIOVISUALES
MATERIAL DIDACTICO Y

DE LABORATORIO

Distribuïdor exclusivo para
Levante

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ
: : í i . I. . '

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

VALENCIA-17
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EL CINGLE
Llibres a l'abast dels

nostres jo ves.
LA GOLA DEL LLOP
Papers Erosius 5
Ferran Torrent i
Josep Lluís Seguí

— Una crònica iròni-
ca, divertida i
amarga dal nostre
temps i de la
nostra ciutat.

s
í

TERRA

TERRA
Papers Inicials E
Manuel Joan i Arinyó
— Un llibre de po-

emes capaç de
fer nous amants
del gènere.

LA MOLT ESTRANYA VIDA
DE PERE MILÀ
Papers Inicials F
Josep Franco
— Una novel·la col-

pidora i de lectura
amena, de l'autor
guanyador del
premi Andròmina
1983.

EDICIONS DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS
CULTURALS DE PAÍS VALENCIÀ

APARTAT DE CORREUS 2.100
Telèfon 351 34 04

COL·LECCIÓ PREMIS
ENRIC VALOR

El regal que els nostres xiquets i xiquetes esperen.
El més prestigiós premi de literatura infantil a casa nostra en una
curada edició, il·lustrat a tot color pels nostres millors artistes.

IM.M Premi «Enric Valor» 1981
Autora: Marisa Lacuesta i Contreras
Il·lustrat per Miquel Calatayud

-"l··-̂ iO^
• 5 .w

.
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N,° 2 Finalista Premi «Enric Valor» 1981
Autor: Carles Cano
Il·lustrat per Paco Giménez

M r

Recomanats per la Conselleria d'Educació i Cultura
de la Generalitat Valenciana.

EDICIONS DE LA FEDERACIÓ D'ENTITATS CULTURALS DEL PAÍS VALENCIÀ
APARTAT DE CORREUS 2.100 - Telèfon: 351 34 04

BOLETIN DE SUSCRIPCION

PERIODICO VALENCIANO DE LA MANANA

SUSCRI-
BASE

•

\

NOMBRE V APELLIDQS

DIHECC1ON COMPLETA

TELEFONO DISTPFTQ POSTAL

Daseo derme de alta a NOTICIAS al Dia a partir del dia

Snftaio con una cru; fX) el porlodo d« auscripción y La forma de pago que deseo
PLAZOS Y PRECIÓS DE SUSCHIPCPON

Trimestre
Semestre
Afto

2.750 pesetas.
5,500 pesetas.

11.000 pesetas.
FORMAS DE PAGO; '. , Chaqua adjunto. Giro poataL
Introduzca aata botatfn en un sobra v rarnftanoslo a la mayor brevedad a NQTICIAS al Dia
ralJe Cambrils 8, Valencià-19. Para cualquier consulta, talefonee al 3652012

Desde su casa, evitàndose molestias,
usted puede estar al dia de todo lo
que sucede en la ciudad, la comarca,
la nación y el mundo. Nos-
otros le llevamos diariamente
el periódico valenciano joven

e independiente a su hogar y tam-
bién, los domingos, la revista sema-
nal a color. Consigne sus datos en el

cupón adjunto y despreocú-
pese; nosotros cumpliremos
con su necesidad informativa.
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