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20 anys d'STEs. 17 anys d'All-i-OlL
Més enllà del valor dels números, hem
contribuït a fer i a escriure la petita història
de l'ensenyament, en la que habiten els
seus vertaders protagonistes.
Mentrestant, els altres, els de la Història
amb majúscula, han conduït l'ensenyament
pels camins de les grans Lleis: la de la modernització malgré lui (LQE, 1970) i la de la l'homologació democràtica definitiva (LOQSE,
1990), i, entre una i altra la LODE i la LRU.
Posats a triar la característica que sintetitza
l'evolució de l'ensenyament en aquest temps,
ens decantem per la RENOVACIÓ.
La RENOVACIÓ legislativa no és més que
el reflex superior dels canvis profunds i
omnipresents que es viuen a la societat en
general i a la societat escolar.
En aquest número extraordinari dels nostres Quaderns de l'Ensenyament us presentem la RENOVACIÓ com una mena de políedre cadascuna de les seues possibles cares
ens parla d'un àmbit de treball, bé siga territorial, sectorial, teòric, excepcional o d'allò
més quotidià.
Per suposat que no hem esgotat les
possibilitats, però ens hem atrevit a
presentar una diversitat que, si més no,
presenta la RENOVACIÓ com quelcom
complex, il.lusionador i inesgotable.
Almenys queda clar que queda tasca per fer
per als pròxims 20 anys.
Ens agradaria continuar comptant amb
totes les amigues i amics que han col·laborat
a escriure aquestes pàgines.
A elles, a ells, a tots vosaltres, moltes
gràcies pel present i per un futur junts.
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Entrevista a Francesco Tonucci
Francesco Tonucci és psicopedagog investigador de l'Institut de Psicologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (recerca) de Roma i
centra les seues investigacions entorn el món
de la infantesa.
En el món educatiu és molt conegut com a
Frato, pseudònim amb el qual firma els seus
dibuixos de xiquetes i xiquets apareguts
sobre molts diversos suports, especialment
revistes d'educació.
Tonucci és un genuí representant del Moviment Cooperatiu Italià dels anys 70. El seu llibre "La escuela como investigación", publicat
en 1974, ha sigut un referent important per al
model d'escola pública que defensen els
MRPs, sindicats i d'altres moviments socials
progressistes. En 1990 publicà una revisió
titulada "La escuela como investigación, 15
anos después" on aborda el paper de l'escola
amb el seu entorn, la relació entre ensenyament-aprenentatge i la funció i formació dels
docents./
Les seues vinyetes són un magnífic exemple
de capacitat simbòlica per a condensar en una
frase-dibuix d'un xiquet, d'una xiqueta, una
complexa reflexió pedagògica.
Tonucci reivindica el valor de la infantesa en si
mateixa i no com una etapa "preparatòria" per
a la vida productiva. A partir de les reflexions
sobre els entorns en els que es desenvolupa la
vida dels menuts, elabora una de les seues
idees més importants: no és un bon camí
apartar els xiquets i xiquetes, els joves, de la
vida real si volem, realment, que aprenguen a
viure.
Així, els seus àmbits de reflexió abasten altres
entorns culturals com la família i la ciutat.
És a partir d'ací que Tonucci ha impulsat el
1. A l'Estat Espanyol i al
País Valencià hi ha governs de
la dreta. Una mostra del que
açò suposa, directament o
indirecta, per a l'educació,
s'arreplega justament en
l'editorial de "Cuadernos de
Pedagogia" del passat mes de
juny ("...parece que de nuevo
serà preciso defender las
bases mísmas de la concepción pública de la ensenanza") y en el lema globalitzador de l'Escola d'Estiu
d'enguany ("Escola Pública,
més que mal"). Per què l'inte-

projecte d'una ciutat educativa (La Cíttà dei
Bambini) a la localitat italiana de Fano. Es
tracta d'un projecte polític on s'han implicat
l'Ajuntament i les institucions locals en l'organització d'una ciutat a la mesura dels infants,
pensada en gran part pels mateixos xiquets i
xiquetes.
És a partir d'aquest projecte, concebut més
enllà de l'àmbit escolar, que Tonucci ens
remet a una reflexió sobre el sentit i la dimensió d'allò públic.
Coral Montaner (de la presentació de Francesco
Tonucci a l'Escola d'Estiu de les Comarques Centrals de 1996).

rés de la dreta en atacar
l'escola pública?
Avui, per exemple a Itàlia, hi
ha una revenja a favor de l'escola privada, per tal de garantir les
mateixes condicions entre
l'escola privada i l'escola pública. Açò per què? Crec que hi ha
una falsa concepció de l'escola
pública per sota de tot açò. La
idea molt assolida que hi ha en
una gran part de l'opinió pública
és que l'escola pública és una
escola progressista, d'esquerra,
una escola amb una ideologia
pròpia, a ía qual cal oposar-li

una escola d'ideologia contraposada. És a dir, no hi ha una idea
d'escola pública. Crec que el
que s'està plantejant és que
cada família puga triar la seua
pròpia escola; açò és el pitjor
que podem pensar, no tant per
l'escola pública o privada, sinó
pels nostres fills.
Jo crec que l'escola és publica no tant en relació a l'entitat
que la gestiona, sinó per les
seleccions que fa. Jo estic convençut que l'escola pública és
una escola que no té una ideologia pròpia, sinó que es configu-
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ra, es proposa, com un lloc
obert que accepta les idees que
els alumnes porten a l'escola i
arriba així a ser un lloc de trobada i d'intercanvi per a tots. És a
dir, és pública perquè és per a
tots i de tots. I les seleccions
que fa aquesta escola, l'única
elecció ideològica, jo crec que
hauria de ser l'elecció democràtica. Ha de ser un lloc que garanteix la llibertat de pensament de
tots els participants, dels alumnes. I un bon mestre ha de ser
el facilitador d'aquesta garantia.
río és una persona que contraposa el seu pensament i la seua
ideologia als pensaments dels
alumnes, sinó que afavoreix que
els alumnes s'expressen amb el
seu propi pensament i se n'adonen de que tenen idees pròpies
que poden confrontar amb les
dels altres.
Açò va en contra de les escoles confessionals de qualsevol
tipus. A Itàlia, ara ja se'n parla
menys, però en els darrers anys
hi havia una tendència catòlica
molt forta connectada amb
"Comunió i Alliberament", que
és un sector de dreta integrista,
que volia contraposar a l'escola
pública una escola catòlica. Jo
sóc catòlic, però no puc acceptar que l'escola tinga una proposta religiosa. A l'escola també
pot arribar la religió, com por
arribar la política, però com una
aportació de l'alumnat que també vol discutir sobre açò i no
com un moment en el qual
l'escola interromp el seu plantejament obert i dialèctic per
adoptar una posició dogmàtica.
Açò no és pas per a l'escola,
correspon a altres llocs, per
exemple, la família, la parròquia
o els foros polítics, on cadascú
tria desenrotllar la seua pròpia
elecció de fe, política o religiosa.
Repetesc: tot pot entrar a l'escola perquè és oberta, però no es
pot convertir en una elecció pròpia.
2. Molts ensenyant» sabem
que el model d'Escola Pública
es construeix - i, per tant, es
defensa- des de la qualitat i

des de la democràcia. Però,
quins errors o carències, propis o aliens, fan avui més vulnerable davant l'opinió pública el model públic? En què
hem de ser més autocrítics?
Jo crec que l'escola, tot i ser
pública, no ha aconseguit fins
avui l'objectiu principal que és
ser una escola per a tots. L'escola continua essent una escola
per a pocs. Encara és una proposta heretada, molt connectada
amb una cultura, que és la nostra, la de la gent culta; la gent
que està dins d'un marc on els
valors principals són escriure,
llegir, la història, l'art, la cultura
clàssica, etc. Per a tots els qui
s'identifiquen amb aquesta cultura l'escola és adequada; per
als que arriben des d'una altra
part, amb una altra formació de
base, l'escola és totalment
incomprensible.
Un xiquet, per exemple, que
arriba d'una casa on no hi ha ni
un llibre -que són la majoria-, on
no hi ha cap adult que llegeix,
cap adult que escriu -que són la
gran majoria- on no calen coneixements d'història, de geografia, on l'èxit en la vida és la rapidesa, ser llestos, hàbils, bellugar-se bé, per a robar o per a
guanyar respecte en el joc, un
xiquet que ve amb aquests
valors -perquè són valors- i entra
a l'escola i li demanen romandre quiet quatre hores seguides,
li resulta tot incomprensible.
Asseure durant quatre hores
seguides hauria de ser una
manera de comprendre que
aquesta escola no és per a als
xiquets, no és per a tots, pràcticament no és per a ningú, sinó
per a aquells que han fet un
ensinistrament per a això. ïïo
saben tenir a la mà una ploma,
un llapis. Jo conec xiquets que
amb 7 anys, amb 8, saben obrir
un cotxe, però no saben tenir
una ploma. Es pot dir que
aquests xiquets no tenen una
habilitat manual? Clar que
no!.Jo mai aconseguiria obrir el
meu cotxe si hem deixarà les
claus dintre, i crec que sóc una

persona llesta, una persona preparada i tinc una bona habilitat
manual. Dibuixe!, però no ho
aconseguiria. Aquest xiquet que
entra a l'escola sabent fer
coses, en el seu medi és algú,
és respectat, però dins de
l'escola no entén el que està
passant. El primer dia de classe
ningú no es preocupa de saber
qui és aquest xiquet i, a més, li
proposen una cosa rara: escriure una paraula, per exemple.
Una paraula, per a ell, no significa absolutament res. Ahí
comença una història nova, que
consisteix a no comprendre el
que li estan demanant; sols
entén que si accepta el joc, ha
d'aprendre coses que no entén
per a què serveixen. Alguns ho
accepten i comença un aprenentatge paral·lel que sols és útil
dins de l'escola. La majoria,
però, no poden acceptar-ho perquè no ho entenen. Al dia
següent, com no ho havien
entès el primer dia, ja es troben
en desavantatge respecte a
d'altres que entenen i van per
davant. Així comença un fracàs
escolar que, de vegades, es diu
disgràfia, d'altres dislèxia. En la
majoria de casos (sense comptar els clínics) és incapacitat
d'"entrar" i, per tant, aquests
infants van baixant en la seua
autoestima, gradualment, accepten la idea de l'escola segons la
qual ell no val res, fins que un
dia decideix deixar l'escola.
Quan l'escola perd un alumne
s'assumeix una responsabilitat
molt greu. Un xiquet que se'n va
de l'escola se'n va vençut, se'n
va humiliat, per respecte a eixa
institució que tothom valora
molt (també els seus pares). Perquè, malgrat que no l'entenen,
normalment, la valoren molt i
per això se'n va humiliat. Aquest
xiquet es troba en les millors
condicions per a ser utilitzat per
les pitjors parts de la societat.
Pot arribar una persona que li
diga: no és veritat que tu no vals
res! Et done una pistola, et done
una dosi per vendre-la. Per a
aquests xiquets, aquesta perso-
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na és algú que els valora, l'amic,
el que els salva, perquè l'escola
els va matar.
Aquest és el nostre fracàs
escolar. L'escola pública, l'escola en general, continua essent
una escola per a pocs. És una
escola per a llestos, per als qui
tenen ganes, per als qui tenen
una bona família al darrere. Els
altres fracassen. Això vol dir que
és un hospital per a sans.
L'escola pública ha de ser també
una escola per als que no tenen
ganes, per als que no tenen interès, per als que no tenen capacitat i, especialment, per als que
no tenen una família al darrere.
Aquest és el paper de l'escola;
l'escola, si és pública, ha de
garantir un camí cultural per a
tots i s'ha de caracteritzar per
ser un lloc on, abans de dir la
primera paraula, abans de fer la
primera elecció de mètode,
abans de preocupar-se per saber
on comença el programa, ha de
ser un lloc que suscita i sol·licita
una riquesa cultural. Jo crec que
en l'escola com un lloc bell, perquè ha d'educar en l'estètica, un
lloc on se sent música per a educar per a la música, un lloc on
es veu l'art, on es troben llibres,
on es troba la natura, on es troba a adults cuits. Després parlem de mètode, després parlem
de programa.
3. En què consisteix la qualitat educativa en una escola
per a la majoria?
En que cadascú es trobe bé
en l'escola, en el sentit que se
senta valorat.
Jo crec que l'educació és un
fet positiu, per a valorar, el que
cadascú posseeix i no per a buscar allò que no es té.
M'agradaria molt un escola on
es tinga el costum de fer una
avaluació sols positiva. Seria un
repte interessant per a nosaltres,
educadors, descriure tot el que
sap fer, el que sap fer cada
xiquet, sense parlar mai del que
no sap. Significaria que anem
valorant les característiques de
cadascú.
Darrere d'açò hi ha una mane-

ra clara d'entendre com funciona el cervell, la intel·ligència. No
és veritat que la intel·ligència és
un passatge de negatiu a positiu,
de no saber a saber. Si fos així,
seria important buscar allò que
no se sap per ensenyar-ho. Però
aquesta és una idea molt vella,
molt antiga de la intel·ligència,
com un buit que s'ompli. No és
veritat! La intel·ligència funciona
com una estructura complexa
que es modifica per reestructuració. Açò significa que sols es
pot saber allò que ja se sap. El
meu professor de filosofia teorètica deia que la pregunta originària no existeix, sobre el que jo
no sé no puc preguntar. I així és
com, més o menys, funciona la
intel·ligència: d'allò que ja
sabem, passem a saber-hi més.
El saber procedeix per reestructuració i per aprofundiment. Per
açò és imprescindible que
l'escola valore el que sap el
xiquet, per a que puga continuar
sabent-hi.
La imatge que utilitze sempre
és que el peu que posem darrere ha d'estar sobre terreny ben
dur, segur, per tal d'atrevir-nos a
avançar l'altre tan lluny com siga
possible. Açò és un acte de confiança, de valor, i si tu estàs
insegur, si patines, no pots moure't i t'estàs quiet.
Si un alumne veu que es valora allò que sap fer, qualsevol
cosa, després, sobre açò, s'ha
de plantejar el següent. Aquesta
és l'escola per a tots, aquesta és
la metodologia vertadera. A partir d'ací podem fer les eleccions
de cadascuna de les disciplines,
però allò primer hauria de ser
imprescindible.
4. Quan els mestres ens
reunim per parlar del nostre
treball, de què parlem més,
de nosaltres mateixos o dels
alumnes?

No ho sé. Jo no sóc mestre. El
que veig quan em trobe amb
mestres és que si he de fer una
crítica és molt més fàcil passar
pels mestres dels seus fills que
per l'aula que tenen ells.
Açò significa que hi ha una

actitud un poc esquizofrènica,
que en certa manera participa
del clima tan general de viure
mal la professió.
Respecte al meu fill, reconec
que no té l'escola a la qual té
dret, per la qual cosa estic disposat a enfrontar-me als seus
mestres. Però, respecte a la
meua experiència, em defense.
Açò de defensar-se crec que és
una manifestació de debilitat
molt forta, de malestar.
Crec que, moltes vegades, els
mestres, quan es troben, assumeixen actituds de defensa.
Especialment si hi ha algú de
fora. És possible que quan es
troben entre ells, pel contrari, es
justifiquen.
Són dues actituds corporatives: la de justificar-se o la de
defensar-se. Jo ho veig així, per
exemple, quan faig propostes
que em semblen sols de sentit
comú, allò que dic sempre de la
lectura, el mestre es justifica
dient: "Jo no puc llegir. No tinc
temps". L'exemple típic és el de
la dona mestra: "Tinc ma casa".
És una típica professió de mitja
jornada, que permet seguir amb
la casa, amb la família, etc. Açò
és important: poden dir "jo no
tinc temps" perquè han de fer
una altra jornada de treball. Però
qui no té temps per llegir no pot
ensenyar a llegir els altres. No és
una justificació suficient. Caldrà
canviar d'ofici, perquè si tu no
pots llegir, com t'atreveixes a dir
als alumnes que és bo llegir?
Perquè estàs donant dos missatges: jo els dic que és important
llegir, però jo, que sóc la persona més important per a vosaltres, no llegesc. I els xiquets se
n'adonen de les dues coses.
Jo sempre conte l'experiència
de Don Milani que tenia a sobre
de la porta de l'escola de Barbiana (i hi continua estant)
l'expressió "I care". És un verb
anglès que significa "m'importa",
"em preocupa". Jo em pregunte
sempre si seria possible posar
aquesta expressió a la porta del
claustre. Podem dir dels nostres
claustres que els importa, que
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estan preocupats? L'escola és
un lloc on s'assumeix responsabilitat, que pren posició, que
s'enfronta a la realitat per a
defensar-la i per a atacar-la.
Aquesta crec que seria la vertadera escola pública en el sentit
d'allò "públic": els alumnes se
n'adonen que els seus mestres
són persones que prenen una
posició, lluiten. Però crec que
moltes vegades el claustre és tot
el contrari: un lloc on no es prenen decisions, on tot està quiet,
i si algú es mou, és perillós.
Seria el contrari de "I care", que
és "I don't care" -no m'importaque era el me ne frego feixista.
5. Les teues investigacions
sobre la infantesa han sigut el
motiu pel qual va nàixer FRATO?
Vaig començar sense adornarme'n del que estava fent. Sóc
una persona que s'ha considerat
sempre un artista i, casualment,
un investigador. La vida ha fet
una elecció distinta per la qual
cosa em trobe com un investigador que, casualment, fa dibuixos, però vaig començar molt
abans a dibuixar que a investigar. Comencí en un moment
important, en el 68, quan tothom buscàvem maneres diferents per a expressar-nos més
directament.
La meua opinió respecte a
d'altres autors molt més importants que jo és que, per exemple, hi ha una profunda diferència entre Mafalda o Charlie
Brown i els xiquets que jo dibuixe. Sense fer judicis de valor
(Quino és un mestre per a mi,
mo ho és Schulz), ells utilitzen el
xiquet per descriure el món dels
adults. Mafalda no és una xiqueta, parla de política, així com
Charli Brow parla de filosofia. Jo
intente representar els xiquets
des del punt de vista dels mateixos xiquets, utilitzar els xiquets
per a representar el seu món,
amb una particularitat: que els
xiquets viuen en conflicte amb
els adults i no poden expressarho, perquè no poden renunciar
a la relació amb ells. El menut
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prefereix no contestar, sofrir la
violència de l'adult, perquè té
por d'arriscar la relació d'amistat, d'amor, etc. FRATO intenta
treure fora el que el xiquet, probablement, pensa. Açò xoca
amb l'adult, diu el que pensa i al
mateix temps no pot dir-ho.
Quan m'ix bé (perquè no totes
les vinyetes tenen el mateix
valor, la mateixa força), l'adult
ho viu com un impacte molt fort,
que crec que sols la vinyeta por
fer veure; o la fotografia, però la
vinyeta encara més perquè diu
més coses. Respecte a una imatge, la vinyeta pot parlar,
moure's. Resulta més colpidora,
la sàtira té aquesta capacitat.
Crec que el resultat més
important que ha aconseguir
FRATO és haver trobat una via
per entrar a l'escola. L'escola és
un dels móns més allunyats de
la sàtira, com podria ser-ho
l'Exercir o l'Església. FRATO ha
buscat una manera per entrar,
quasi acceptada, creant sentiments conflictius i, en conèixerlo molt, s'ha convertit en un element de debat, d'inseguretat, de
dubte. No crec que puga fer
molt més, però açò ja significa
alguna cosa.
6. Actualment a l'escola se

la considera com si fos l'única
responsable de l'educació. La
teua experiència en la Cittàdei Bambini és per fer veure
que l'educació és de tots?
Si continuem amb la idea del
monopoli, l'escola s'empobrirà
molt. L'escola no pot suportar-ho,
és una responsabilitat que supera
la seua capacitat. L'escola és un
moment important en la vida de
les persones. Si arriba a ser l'únic,
és més del que hauria de ser. Els
infants estan perdent el seu
temps lliure, viuen, pràcticament,
dintre de les escoles matí i vesprada, i sempre amb companys
que no han triat ells mateixos.
Són persones que arribaran a ser
grans sense haver triat mai un
company, arribarà un dia que
hauran de triar una companya o
un company de vida. Estic molt
preocupat per açò. Si el xiquet no
té experiències pròpies, aconseguides en la llibertat del joc, què
és el que porta a l'escola? Amb
què pot l'escola vivenciar la seua
proposta? Aleshores esdevé un
lloc on els xiquets viuen també
l'experiència, i açò sona fals perquè és un cercle viciós: l'escola
treballa sobre ella mateixa.
.7. Mestres i xiquets dialogant. Com ho dibuixes?

RENOVACIÓ I FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Sobre la formación inicial
y permanente del profesorado
GONZALO ANAYA SANTOS*

L

is relaciones entre la
ormación inicial y
>ermanente del prossorado en ejercicio
leberàn institucionalizarse. No se trata de anular el
voluntarisme personal de mejora
profesional, sinó de integrar todo
deseo de competència profesional en una organización regulada
que afecte a todos los docentes
y ello desde un doble punto de
vista: según la mejora del ejercicio de la pràctica docente en el
aula: y ademàs, como complemento necesario, es preciso con- manente se institucionalice.
venir en què consiste la mejor iCórno?
Proponemos institucionalizar
ensenanza con la garantia del progreso de la pràctica docente. Esas estàs relaciones. Si los centros de
dos partes estan unidas necesaria- formación del profesorado, faculmente, de tal forma que la una sin tades y escuelas universitarias tiela otra, separadas, carecen de sen- nen algo importante que ensenar
tido en la acción pedagògica. Es y no solo en la fase inicial sinó a
decir, que la pràctica pedagògica los docentes que se hallan en ejerconcreta es un instrumento de cicio, y por otra parte, y como
algo concreto: la finalidad de la complemento, es necesario que
ensenanza, de urgente definición. los docentes en ejercicio, por su
valiosa experiència en la pràctica
Veamos la primera.
Desde siempre la formación pedagògica concreta, ademàs de
inicial y la permanente en la tomar parte en la formación inicial
ensenanza han permanecido de los futuros docentes, colaboraseparadas y la distancia ha cre- ràn en la formación de sus compacido con el aumento de cam- neros en ejercicio. Para ello una
bios en el sistema de ensenan- comisión recogerà y seleccionarà
za, que en estos últimos tiem- los programas que cada centro
pos no han sido pocos. Esta ofrece a los ensenantes en ejercideficiència relacional se ha ate- cio y también las ofertas que los
nuado en los últimos tiempos, ensenantes en ejercicio, ofrecen a
me refiero a los 25 últimos sus companeros en ejercicio y a
anos de la Ley General de Edu- los alumnos de la formación inicación de 1970, con la forma- cial. Ademàs, los asistentes a los
ción de docentes y sindicatos, cursos valoran las ensenanzas
de los Movimientos de Renova- recibidas. Así queda organizada la
ción Pedagògica y los CEPs, a primera parte.
En cuanto a la segunda parte ya
los que hay que anadir los cursos de formación del profesora- hemos advertido antes que va unido que lleva a cabo la Universi- da necesariamente a la primera,
dad de Valencià. Però la mejora porque esta recibe el sentido de y
progresiva de los ensenantes en por la segunda. Así que si la primeejercicio exige que la relación ra tienen un valor instrumental en
entre la formación inicial y per- la acción pedagògica, ya sea pro-

grama de la asignatura, programación según objetivos o diserïo
curricular; en cualquier caso es
un medio para alcanzar una finalidad que habrà que definir críticamente. La definición del sentido de la acción pedagògica que,
ademàs de responder al triple
contexto sociopolítico de la
democràcia, de la educación
como derecho humano y de la
Constitución y leyes derivadas,
sea garantia objetiva del progreso del saber-cultura y de los
escolares en la ensenanza.
Y si no la definimos los ensenantes, ya que es nuestra obligación, como mediadores entre el
poder supremo ensenante (Estado-Qobierno-Administración) y los
escolares, es seguro que alguien
definirà por nostoros el sentido de
la acción pedagògica; o bien darà
la callada por respuesta, como
corresponde al silencio del poder
antidemocràtico, que manda cumplir las leyes en vez de compartir
la interpretación con los mediadores y los administrados. Tan
importante es compartir la interpretación del sentido y el diseno
antes citado, que de no hacerlo
los docentes nos convertimos en
meros ejecutores de las decisiones del poder, que seguramente
perseverarà en los objetivos de
una ensenanza concebida como
inversión productiva, es decir, lo
mas rentable posible: la mas barata y ràpida (por rentable) "selección de los mejores" con el menor
costo. En cambio, una educación
como derecho humano nos obliga
a los docentes a ayudar a los escolares en la alegria de aprender.
Hay que advertir lo que nos
espera si hacemos oídos sordos a
las dos partes de la propuesta citada.
* Universidad de Valencià

RENOVACIÓ I MODEL EDUCATIU

Quina renovació, quina
formació, quina escola
ALBERT SANSANO ESTRADERA

r

P

er a poder avançar
en el model d'Escola
que propugnem, els
MRPs hem defensat,
entre moltes altres
coses, un model determinat de
professorat. És per això que
qualsevol debat al voltant de la
renovació pedagògica i la formació del professorat ha estat lligat
al debat sobre quina Escola
volem construir.
És evident que ens trobem
amb moltes dificultats per
desenvolupar en la pràctica el
model d'Escola i de professorat
que descrivim en els nostres
documents. La nostra tasca, per
poder incidir sobre la realitat
ens obliga a concretar i desplegar els principis del nostre
model, a analitzar-ne les diferències que hi ha amb la realitat
actual, a revisar els missatges
que fem arribar a la comunitat
educativa, a reflexionar i a intentar d'incidir en tots aquells
aspectes que no depenen de
nosaltres.
Ara, una vegada més, quan

E S CU E L A

tornem a parlar de defensar
l'Escola Pública, es fa necessari
recuperar la nostra tasca. Certament, les associacions de pares
i mares, algunes institucions
com ara els sindicats, i fins i tots
les administracions, són agents
que històricament i/o actualment la defensen i/o promouen.
Però, parlem del mateix afer?,
Caldria, doncs, que revisem el
nostre model d'Escola Pública,
que adaptem els nostres missatges i propostes. Avançarem si
reflexionem i mirem d'articular
tots aquells elements escampats
del Model que existeix en
l'actualitat, en un procés en el
qual haurem de contrastar el
nostre propi model amb aquells
altres que han formulat des de
la resta de la comunitat educativa.
Nosaltres n'hem defensat els
trets més rellevants; públic,
autònom, integrador, democràtic, participatiu, interrelacionat
amb la societat... Ara bé, en quina mesura, però, aquestes
característiques troben dificul-

tats de concreció quan analitzem la situació real de l'Escola
pública i el grau -més gran o
més petit- d'aproximació al
model educatiu que propugnem?
Aprofundir al model d'Escola
que pretenem construir ens ajudarà sense dubte a clarificar el
debat permanent al voltant de la
renovació pedagògica i la formació del professorat. Al paper dels
centres de professors i professores i dels MRPs, el perquè parlem de models de ceps, uns al
servei de la comunitat educativa
i altres al servei dels "experts" o
de les administracions. Un debat
que permita distingir entre els
que entenen la formació permanent com quelcom inherent al
propi sistema educatiu, a la
mateixa concepció de treballador de l'ensenyament, i els que
la pensem com quelcom extern
a l'escola, com una necessitat
més determinada per la rapidesa
dels avanços tecnològics i científics de la societat o per les
necessitats polítiques de deter-
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minades reformes que per la
mateixa naturalesa del fet educatiu.
Per això, en la perspectiva de
l'Escola que volem, és necessari
un professorat que investigue i
reflexione la seua pràctica, que
la teoritze i que puga actuar
d'una manera activa i creativa,
en funció de la complexa realitat
del context erf què treballa. Un
professional amb capacitat per a
prendre decisions des de criteris
personals i autònoms.
Però, no podem emmascarar
la realitat de la pràctica diària a
les aules, cada dia mes marcada
pel que significa la proletarització del treball docent. Tenim
que afrontar globalment tots
aquells aspectes que dificulten
les possibilitats de treball per a
un mestre renovador, per a una
mestra renovadora.
Mesures, entre altres, com:
* Acabar amb el caràcter
voluntarista del professorat pel
que fa al conjunt d'activitats
realitzades fora de l'horari lectiu. La reducció de la seua
càrrega lectiva permetrà el treball en departaments, grups de
formació, etc.
* Frenar la mobilitat del professorat per potenciar els grups
de treball al centre o a la comarca. Incentivar els centres amb
projectes d'innovació educativa
o projectes de formació en centres.
* Dotar els centres dels recursos -materials i personals- necessaris per fer realitat les noves
propostes didàctiques i les
estructures organitzatives que
permeten el treball cooperatiu al
centre.
* Superar la idea de que el
professorat és un tècnic executor de les prescripcions d'altres.
Cal superar l'actual concepció
del currículum, potenciar la flexibilitat dels programes, potenciar l'adopció i experimentació
de projectes curriculars alternatius, i per tant superar l'actual
política, que continua deixant
en mans de les editorials el treball a les escoles. Cal facilitar la
sortida de les experiències, dels

materials que s'hi produeixen
en els grups de treball i seminaris.
* Garantir l'autonomia dels
CEPs. La seua gestió econòmica
i organitzativa ha de estar al servei de les necessitats dels
col·lectius socials i educatius en
els quals estan implantats.
Defensem que l'activitat de formació permanent ha de realitzarse lligada al centre de treball i
coordinada democràticament
amb altres centres, grups i seminaris, tal i com proposàvem en
la nostra alternativa de Plans
Territorials Unitaris. Tot això significa que hem d'oposar-nos tant
a l'actual política (?) del PP al
voltant de la formació permanent i els Centres de Professors i
Professores, com a la que va
desenvolupar el PSOE -especialment després de modificar el
primer decret de CEPs- i que
transforma els CEPs en instruments transmissors de la política
educativa del govern en el
poder.
Caldria, per últim, assenyalar
breument quin és el paper dels
MRPs, de la Renovació Pedagògica, en tot aquest treball.
Per a nosaltres, que afirmem
que cal organitzar l'espai de contestació i resistència front al discurs que vol "professionalitzar /
burocratitzar la tasca docent,
aquest és l'espai dels Moviments

de Renovació Pedagògica. Un
espai que es construeix en
l'acció cooperativa al costat
d'altres, i que té a les Escoles
d'Estiu com una part fonamental
-i més coneguda- del seu treball.
Un espai que es construeix entre altres tasques- a partir de:
* Comunicar experiències i
consolidar coneixements que
van més enllà de resoldre els
problemes de les tècniques de
treball.
* Reforçar l'organització de
l'activitat col. lectiva de resistència
i contestació a les imposicions
institucionals de concebir d'una
manera determinada les realitats
socials -i per tant l'Escola-.
* Crear, generar, consolidar i
ampliar pràctiques cooperatives
i estratègies de canvi qualitatiu
al interior de les aules i les escoles.
* Treballar amb altres sectors
socials progressistes (pares i
mares, alumnat, sindicats, associacions de veïns, etc.) en la
defensa de l'Escola Pública i les
necessitats dels sectors menys
afavorits.
Un espai, en definitiva, que
vol anar més enllà de fer bé el
nostre treball. Un espai que vol
analitzar també la funció social
del treball docent per a desenvolupar un nou coneixement professional emancipatori.

RENOVACIÓ I MATERIALS CURRICULARS

Materials curriculars
Renovació versus censura
XAVIER LLUCH BALAGUER

"Els millors exemples de l'abús dels procediments
de control tècnic (del professorat) es basen en el creixement
extraordinàriament ràpid que ha experimentat
l'ús de materials prèviament elaborats."
M.W. Apple

S

on els materials curriculars un bon espai
per a fer renovació
pedagògica?
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Potser, abans d'analitzar
la qüestió des de l'òptica de
mestre,
convé
situar-se
momentàniament en la perspectiva dels principals usuaris. Què
cregueu que passaria si férem
aquesta pregunta (és clar, amb
altres paraules) als nostres alumnes? río teniu la impressió que
no trigarien gens en contestarnos?
Es diu que un 75% del temps
dels estudiants en les aules està
relacionat amb l'ús del llibre de
text i que aquest percentatge
augmenta fins el 90% quan ens
referim a les tasques per a casa
(Apple, 1989). La contundència
d'aquestes xifres, i la realitat
que tots i totes quotidianament
podem constatar, fan evident
que allò que anomenem material curricular constitueix un
potent mecanisme regulador de
tota l'activitat escolar.
Ens agrade o no, sabem que
la conformació de la nostra pràctica està sovint molt més mediatitzada pels materials curriculars
que pels canvis en els currícula
prescriptius o per la difusió
d'orientacions de les administracions educatives...
En ocasions, malauradament,
el debat sobre els materials
curriculars s'ha produït al voltant
d'aspectes amb molt poc alcanç.
I així, s'ha generat un debat "tècnic", centrat en aspectes com el
disseny, l'accessibilitat de la

informació, l'adequació dels
nivells de continguts, la qualitat
dels suports materials... Sens
dubte aquests són aspectes pertinents en una anàlisi, però no
poden desviar-nos del significat
més profund. Faré dos quinzets...
Els materials curriculars impliquen una selecció dels continguts culturals del curriculum i
una manera peculiar de codificar-los. Estan assenyalant-nos,
per tant, què és el que paga la
pena ser ensenyat, què és coneixement valuós (i, implícitament,
el seu contrari: què queda fora
d'aquest selecció...).
Els materials curriculars, explícitament o tàcita, expressen una
concepció del coneixement, de
com aquest es construeix i de
quins són els actors pertinents
en aquest procés. Està conformant per tant la manera com els
nostres xiquets i xiquetes entenen què és això de la cultura,
del coneixement, del fet mateix
d'aprendre (i, dissortadament,
sovint es tracta d'una concepció
no massa saludable: parcel.lació, immobilitat, desconnexió
amb continguts vivencials...)
Els materials curriculars regulen les relacions en l'aprenentatge, estableixen les relacions
socials a l'aula, signifiquen una
forma d'entendre el treball i les
relacions entre mestres i alumnes. I així, al remat, un material
curricular esdevé "una teoria
sobre l'escola" (M.Bonafé,
1992).
Per tant, preguntar-se pels
materials curriculars no és pre-

guntar-se per un debat tècnic,
complementari. És fer-se preguntes fonamentals sobre l'ofici
d'ensenyar, sobre la mateixa
concepció de la professionalitat
docent.
I és que, a més d'actuar com
un decisiu mecanisme de control, i justament per això mateix,
els materials curriculars generen
una determinada conceptualització de la funció docent. Els textos escolars desposseeixen el
professorat de tasques substancials del seu ofici: la reflexió
sobre les finalitats dels aprenentatges, el biaix en la selecció
d'aquests, la planificació de les
tasques a realitzar.... Són altres
els qui decideixen aquests
àmbits de competència. Altres,
deslligats de l'àmbit pràctic i
concret on es produirà aquest
aprenentatge.
I així, separades les tasques
de planificació i d'execució, i
atorgades a actors diferents
ambdues responsabilitats, no
resulta estrany consolidar, d'una
banda, la tradicional visió
pedagògica que separa teoria i
pràctica i, de l'altra, afermar
una concepció de docent com a
pràctic, aplicador d'allò que han
planificat els "experts", desvinculat del camp teòric, desqualificat, "proletaritzat"... (Gimeno,
1991,-M. Bonafé, 1991).
Per tant, caldria reformular la
qüestió inicial i preguntar-se més
bé: com es pot fer renovació des
dels materials?
Tal vegada una bona manera
de començar és justament recordar-nos coses com les anteriors,
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fer així palesa la importància
profunda dels materials curriculars i prendre consciència de
que podem ser actors de renovació mitjançant l'anàlisi crítica i
l'elaboració dels mateixos. Perquè fer materials curriculars
implica expressar models de
desenvolupament del currículum, és a dir, reflexionar i plasmar
la manera com enfrontem les disjuntives de la pràctica
quotidiana. I fer-ho, a més a
més, des de la col.legialitat, des
de la discussió amb els companys i companyes dels models
teòrico-pràctics que justifiquen
l'enfocament peculiar de cada
material.
Aquest procés esdevé
necessàriament un procés de
formació, i pot significar un camí
de renovació pedagògica si es
configura com a procés compartit, com a reflexió col·lectiva de
la perspectiva curricular que,
conscientment, es desenvolupa.
Els materials curriculars
poden ser, per tant, eines de
renovació pedagògica en la
mesura en què poden esdevindre instruments mediadors entre
la cultura escolar i la cultura
experiencial dels nostres xiquets
i xiquetes. río hi ha dubte que
l'escola podria acostar-se més a
la vida diversificant aquests
mediadors i emprant referents
vitals, signiticatius, aprehensibles. Els materials podrien així
constituir un element útil que
ajude els alumnes a reconstruir
el significat de les seues experiències vitals (A. Pérez, 1991).
D'allò dit fins ara es desprèn
la necessitat de creure (i, sovint,
de crear) l'espai d'elaboració i
anàlisi crítica de materials curriculars com un àmbit privilegiat
per renovar. Però, a més a més,
caldria que ens preguntàrem si
necessitem que algú ens autoritze per a fer-ho. Recordem que,
malgrat les crítiques, roman
vigent la necessària autorització
administrativa dels materials
curriculars a emprar a les aules.
I seria pertinent que ens preguntàrem pel significat que, per
a la concepció de la funció
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docent, té aquesta necessitat 0 millor dit, per a deixar-nos
d'autorització.
d'eufemismes, la qüestió de la
Materials curriculars per a fer censura no és la qüestió,
renovació sí, però senses permi- almenys no la qüestió fonamensos, de la mateixa manera que tal. Més enllà de la grolleria
no necessitem permís per a, per d'una administració en exercir
exemple, decidir els criteris de la censura, la qüestió cabdal és
tutoria, acordar la metodologia a que una administració (siga
llengües, organitzar les activi- quina siga aquesta) haja d'autotats al pati, agrupar les taules ritzar aquesta part fonamental
dels alumnes o fer-nos l'esmor- del nostre treball. Perquè, cerzaret de tonyina amb anxoves.
tament, les censures solament
són possibles si hi ha legislació. Però encara que no hi
hagués censura, romandria la
legislació i el seu significat prof u n d : "A" (administracions,
"experts", "teòrics"...) autoritza
"B" (mestres: aplicadors, tècnics, desqualificats...) per a
que "B" desenvolupe el seu
treball amb el material escollit.
Com hem vist, la planificació, desenvolupament i posada
en pràctica dels materials
curriculars defineix aspectes
centrals de la funció docent i
orienta clarament opcions que
van molt més enllà d ' u n a
qüestió tècnica. Si això és així,
si la definició de la professionalitat docent (i, per tant, també la renovació pedagògica)
passa de manera molt fonamental pels materials. Caldrà
dir (i dir-nos) que aquesta és
Cal parar compte que discu- una c o m p e t è n c i a nostra.
tir sobre aquesta autorització Caldrà exercir-la i alhora exigir
no sols significa discutir la no només que no ens censuqualitat de les decisions admi- r e n , sinó que no hagen
nistratives ( i les eventuals cen- d'autoritzar-nos... Ja coneixeu
sures) sinó l'existència mateixa la dita popular: "Evita l'ocasió
d'aquesta autorització. Aquesta 1 evitaràs el perill".
és la que fa possible l'existència de casos absolutament delirants. Tots i totes recordareu REFERÈNCIES:
l'anomenada desautorització
APPLE, M.W. (1989), Maestros y texdel material Per a argumentar, tos. Barcelona: Paidós/MEC.
GIMENO SACRISTAN, J. (1991), "Los
basada en la presumpta "peri- materiales
y la ensenanza"; Cuadernos
llositat moral" d'alguns dels de Pedagogia, 194.
MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1991) "Trabatextos que s'hi incloïen... El sigde la ensenanza, currículum y
nificat i la d i m e n s i ó d ' u n a jadores
reforma: entre la autonomia y la proletaactuació censora com aquesta rización" Investigación en la escuela, 13.
MRPs (1989). 2n Congrés de Movisón enormes. Suposa posar en
de Renovació Pedagògica. Edita
qüestió tot el conjunt d'ele- ments
Mesa Estatal MRPs.
ments que subjauen al material
PÉREZ, A. (1991). "Cultura escolar y
(selecció dels continguts, meto- aprendizaje2 relevante". Educación y
n. 8.
dologia, concepció epistemolò- Sociedad,
MARTÍNEZ BONAFÉ, J. (1992) "Siete
gica de l'àrea...). Però, amb tot, cuestiones y una propuesta." Cuadernos
la qüestió de la desautorització de Pedagogia, 203.
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Ni una, ni dos... tres llengües!
Educació plurilingüe
PILAR GREGORI MONZO

12

'experiència d'introduir l'anglès a partir
de l'Educació Infan'til naix des del plantejament que es fa
un grup de mestres al voltant de
la pregunta:
És important aprendre llengües estrangeres?
Nosaltres pensem que sí, i tal
vegada no s'haja d'aprendre una
sola, sinó com a mínim dues.
Complicarà, això, el desenvolupament psicològic, acadèmic o
lingüístic de l'alumnat?, aquest
plurilingüisme, ens comportarà
algun entrebanc?
En primer íloc, partim del
pressupòsit de que allò que és
important, no és el nombre de
llengües que ha d'aprendre
l'alumnat, sinó el com han
d'anar construint aquestos aprenentatges.
L'adquisició primerenca de
l'anglès en l'educació infantil té
com a objectiu l'aprenentatge
d'aquesta, però com a fita i condició sine qua non l'optimització
de la llengua familiar.
Les llengües no s'aprenen primer i s'utilitzen després, una
llengua s'adquireix mentre s'usa,
sempre i quan s'usen significati- cions de la lingüística i la psicolingüística (Peirce, Lyons, Wittvament amb algú altre.
Ara bé, com és possible utilit- genstein, Vigostky, Brunner)
zar i omplir de significat les for- podríem raonar-la d'aquesta
mes d'una llengua que encara manera:
- Si la llengua és un conjunt
no es coneix?, com es pot ser
competent en una llengua que de procediments de significació.
- Si entre aquests procedis'està aprenent encara dins de
la seua incompetència?. Aquesta ments estan els indexicals.
- Si aquests procediments
és una qüestió primordial que
en una educació píurilingüe hau- indexicals són inevitablement
socials.
rem de resoldre.
- Si els signes formen un sisteLa resposta a totes aquestes
preguntes, recolzant-nos en ma susceptible a desenvolupar
altres experiències (Finlàndia, sempre i quan el seu grau de sigEuskadi, Catalunya, França, Ità- nificació siga vehiculable.
-Aleshores, la llengua que
lia, Canadà...), i amb les aporta-

encara no es coneix individualment, s'aprèn quan s'usa inicialment amb algú altre capaç
d'organitzar-nos els procediments indexicals compartits, tal
i com tota construcció semiòtica reclama. És a dir, usem a la
vegada parcial i significativament una llengua que estem
aprenent, perquè en aquest ús
hi ha algú altre que fa el paper
de vehicle.
Així, si els procediments de
significació d'una llengua són,
en part socials, compartits amb
l'altre, la competència/incompetència d'un usuari/aprenent
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es construeix, en part, col.laborativament amb el citat altre.
L'experiència que us presentem ha estat encetada en el curs
1995-96, per les escoles
següents:
- CP Ausiàs Marc. Rafelcofer.
- CP Sant Jaume. Almoines.
- CP Francesc Carròs. La Font
d'En Carròs.
- CP Desemparats, Oliva.
- CP Hort de Palau. Oliva.
- Cooperativa Les Carolines,
Picassent.
- CP Gabriel Miró. Calp.
Aquesta experiència, és un
projecte de formació del professorat, assessorat per Josep
M.- Artigal, í es tracta de dur a
terme un mètode de treball,
Ready for storyü, per introduir
l'anglès com a tercera llengua
en Educació Infantil. La tasca
d'assessorament comporta, per
una banda, una informació per
part de Josep M. a Artigal al
centre on es porta l'experiència (rnares/pares, professorat
en general), i per una altra, el
treball periòdic amb el professorat que fa les classes
d'anglès a Infantil.
El material que ofereix el
mètode és suficient per dos
anys d'anglès, encara que es
podria fer servir per a tres. La
idea és que en acabar aquestos dos anys, que i n c l o u e n
l'assessorament de l'autor,
Josep M. a Artigai, els mestres
que i m p a r t e i x e n l'angiés
síguen capaços de crear-se les
seues pròpies històries, per
continuar els cursos que calguen.
L'assessorament que ofereix
l'autor consisteix en un primer
contacte a setembre, en el que
explica els fonaments de! treball i les primeres històries que
s'introduiran a E. Infantil de 4 i
5 anys, i tres contactes més en
el curs, per a observar com
s'està aplicant el mètode i
corregir les possibles errades.
L'espai de treball ha estat el
següent: Comencem l'anglès
amb xiquets i xiquetes d'E.
Infantil que ja t i n g u e n uns
mínims hàbits assolits (Segon

trimestre de 4 anys, o al principi de 4 anys si ja han estat
escolaritzats en 3 anys).
L'espai de treballar anglès ve
marcat per una referència física: estora, cercle pintat.,. Hem
de controlar que no hi hagen
impediments que distraguen
l'atenció.
Aquest espai ha de t e n i r
unes regles marcades per
l'activitat que anem a realitzar,
i no han d'interferir amb altres
regles contradictòries. El material addicional (escenari, bingo,
dibuixos...) es farà servir a
l'espai on normalment usem
per treballar a la classe, que ja
està acotat per unes normes i
uns hàbits de classe.
És important que els hàbits
de classe (escoltar, participar,..,) estíguen treballats, perquè l'anglès no el podem fer
servir per treballar hàbits, no
tenim suficient llengua.
L'objectiu que persegueixen
les històries que s'expliquen,
on s'introdueixen els personatges, objectes, serà el que
l'alumnat síga capaç d'entendre, de fer seus eis personatges, que participen amb elles i
que se senten eoprotagonistes
de la història, de manera que
es possibilite construir

l'anglès. A les primeres històries l'alumnat repeteix el que
diuen els personatges; poc a
poc, es produeixen diàlegs
entre un personatge de la
història í l'alumnat que ha
assumit un altre personatge.
Una vegada realitzada l'experiència el curs 95-96, arribem a
les següents conclusions:
- És important que l'alumnat
tinga els hàbits d'escoltar i participar més o menys assolits.
- La construcció de l'espai i
el temps és fonamental.
- L'estructura de les històries
caldrà revisar-la i acomodar-la
a la nostra idiosincràcia.
- S'observa que l'alumnat ha
assolit un vocabulari i un domini propi de l'anglès.
- El professorat ha rebut formació exhaustiva de com
s'aprenen llengües, i ho ha dut
a la pràctica.
- El professorat està molt
més tranquil quan té un major
nivell d'anglès.
- Caldria revisar el que
l'alumnat recorre en moltes
ocasions al valencià.
- En definitiva, ha estat una
experiència positiva i aquest
curs 96-97 també estern duentla a terme.
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Cüando el circo es el aula
ANÀ CANALES PÉREZ

Aula del Circo Roma.

E

n el ano 85, la Asociación Espanola
de Empresàries de
Circo se dirigió al
. Ministerio de Educación (al entonces Servicio de
Educación Compensatòria) para
pedir una solución viable al problema de la educación de los
nines del circo.
La condición de itinerancia de
este colectivo hacía muy difícil
el acceso de estos ninos a la
escuela. Las posibilidades en
aquel momento eran variadas,
però todas problemàticas:
- Quedarse con algun familiar
en una población para poder
asistir a la escuela. Esto suponía
una separación de los padres y
un desarraigamiento de su
medio (el circo) que no solia
satisfacer ni a padres ni a hijos.
- Internades: el problema era
el mismo ya citado, con el agravante del coste económico (los
14

internados que estan abiertos
los fines de semana suelen ser
privados) y el desplazamiento
del nino al circo para las vacaciones (nunca se sabé dónde va
a estar el circo en un momento
dado).
- Ensenanza a distancia: el
viaje constante impide establecer un horario de trabajo fijo, y
ademàs a menudo los padres no
estan preparados para ayudar a
sus hijos (la mayoría tienen una
educación mínima y han sufrido
estos mismos problemas).
- Asistir a las escuelas de las
localidades que van visitando:
teniendo en cuenta la frecuencia
de los viajes, a veces dos o tres
veces por semana, las dificultades son evidentes.
Analizando esta situación, se
considero que la mejor solución
era establecer una escuela
móvil, que viajara con el circo, y
que garantizara el acceso de

estos alumnos a una ensenanza
de calidad.
Así, el curso 86/87 salieron
las dos primeras escuelas móviles acompanando al circo en su
ruta por Esparïa.
En este momento el número
de aulas es de siete, en seis circos (un circo tiene dos aulas,
por el elevado número de alumnos que hay).
El programa ha avanzado
mucho: se ha hecho la adaptación curricular a las condiciones
particulares de la vida del circo,
los companeros y companeras
que han participado en el programa han elaborado variades
materiales sobre la vida del circo y sobre el estudio de la realidad cambiante (conocimiento
del medio), así como adaptaciones metodológicas para el trabajo con alumnos de distintes
niveles y nacionalidades.
También estamos coordina-
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dos a nivel europeo a través de
EFECOT (European Federation
for Education of Children of
Ocupational Travellers). Dicha
coordinación se establece con
otros países de la UE que tienen
programas especiales para la
educación de poblaciones itinerantes. Dada la condición internacional de esta población, se
vio que la problemàtica era sustancialmente la misma en distintos países. Ya han tenido
lugar dos seminarios europeos
de maestros de circo, y el próximo marzo tendra lugar el tercero.
El trabajo en las aulas del circo, aunque varían de una
empresa a otra, tiene ciertas
características comunes y muy
peculiares:
- El retraso escolar de
muchos de los alumnos, mas
por falta de escolarización que
de capacidad.
- La internacionalidad del
alumnado: suelen ser de distintos países, con distintas lenguas
maternas y a menudo plurilingües.
- La variación constante del
entomo.
- La escasez de espacio, tanto
dentro del aula (ciertas actividades escolares estan condicionadas por este hecho) como en las
propias caravanas de los alumnos (estos no suelen tener un
lugar donde trabajar en las mismas).
- La movilidad de las familias
de unos circos a otros: en cada
aula suele haber un grupo fijo
de alumnos, los de la empresa,
que asisten todo el ano, y otro
grupo de familias contratadas
que solo permanece un cierto
tiempo (normalmente nunca se
sabé cuàndo llegan o cuàndo se
van).
- El hecho de que los alumnos, ademàs del trabajo escolar,
también trabajan en el espectàculo y ensayan sus números
desde temprana edad, por lo
cual tienen menos tiempo que
otros ninos para descanso u
ocio.

- El bajo nivel de conocimientos de los padres (en general
han tenido escaso o nulo acceso
a una ensenanza reglada), però
que a menudo se traduce en
una gran motivación y preocupación por la educación de sus
hijos.
Los maestros y maestras que
han pasado por el programa, en
general no han tenido mayores
problemas para adaptarse a la
vida del circo. Normalmente son
bien recibidos por la comunidad
y se respeta mucho el trabajo
del aula. Aunque los primeros
anos cuesta que se acostumbren
a tener una persona ajena a la
empresa (la única), al horario
escolar o a que la escuela y
caravana tengan que estar a
punto en su momento, estos
"problemillas" se subsanan ràpidamente.
Quizàs la principal dificultad
que hemos tenido que afrontar
los que hemos trabajado en circos ha sido la soledad personal
y profesional, así como la adaptación a la vida y el trabajo en
un espacio mínimo (cuàndo no
has nacido en una caravana,
cuesta hacerse a la idea de que
toda tu "casa" es en realidad
mas pequena que la cocina del
ultimo lugar donde viviste).
Por supuesto, también la vida
del circo, a pesar de sus incomodidades, tiene muchas compensaciones, esas pequenas cosas

cotidianas que hacen que se
olviden todos los grandes problemas. Si algo tiene de característico la vida del circo es lo
imprevisible, la falta de rutina.
Ho creo que ninguno de los
companeros/as pueda decir que
se ha aburrido.
El anecdotario puede ser
interminable, però aquí van algunos ejemplos:
Mi primer dia de clase en el
Circo del Japón fue por la tarde,
sin luz, aparcada la escuela en
doble fila y sin escalera, por lo
que las madres me iban pasando los ninos y yo desde arriba
los subía.
Un companero, al incorporarse al circo por primera vez, se
pasó una semana buscàndolo
por Extremadura. Cada vez que
llegaba al pueblo donde se
suponía que estaba, ya se habían marchado. Esto no suele
suceder cuàndo ya llevas tiempo
(aprendes a buscarlos).
Al irme un fin de semana, pregunté si seguirían en aquel pueblo el lunes, y me contestaron
"creo que sí, però si llegas y no
estamos, pregunta en el bar a
donde vamos".
En una ocasión que teníamos
unos días de vacaciones por Carnaval, los alumnos protestaban
diciendo: "río hay derecho,
^cuàndo vuelves?, <íqué vamos a
hacer estos días?" Sinceramente, no me había pasado nunca.

Aula del Circo Coliseo.
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Sabiduiia de vida o cíentifisme
reduccionista i fragmentari
JAUME MARTÍNEZ BONAFE

E

ra demanen els
amics ú'AlI-i-Oli que
parle en un parell
'de fulls sobre "les
Ciències (quines?)
de l'Educació (quina?)". Així
ho formularen. Des d'un punt
de vista funcional eixa és la
meua feina i no hauria de
resultar massa dificultós fer
una xicoteta reflexió sobre el
que estic fent cada dia i constitueix l'objecte del meu contracte laboral. Tanmateix, des
d'un enfocament més estructural, puc assegurar-vos que
aquesta no és una tasca fàcil.
Perquè si mai hi hagué una
perspectiva unitària sobre
quina ciència per a q u i n a
educació, menys encara ara
que vivim això que s'ha anomentat la "crisi dels metarelats". No existeix un camp
homogeni i coherent que ens
done reflexions i explicacions
sobre el sentit i els tipus de
coneixement científic útil per
pensar l'escola i suggerir
intervencions en el procés educatiu. I sobre l'heterogeneïtat i la
incertesa planeja -com semprel'hegemonia: una explicació de
poder, ideologitzada, que es fa
dominant i actua com a discurs
d'exclusió de l'aStre, i d'allò
altre.
Doncs, quina ciència es fa?
Què legitima els discursos
d'intervenció sobre la realitat
educativa?, i quines pràctiques
van a la recerca de quines metàfores, de quins llenguatges teòrics amb els que presentar-se en
públic?
En un exagerat exercici de
simplificació, podríem parlar de
dos models -ja sabeu que un
model és una forma de representar la realitat, per poder-la estudiar, però mai són la realitat, eh!. Al primer model el podríem
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anomenar: "Las cosas son, y
punto". A l'altre rnodel l'anomenarem: "Les coses es construeixen en un procés històric i
social". Bé, així que ja tenim
dues formes diferents de parlar
d'una mateixa realitat. En el primer model ("Las cosas son")
existeix un objecte material -la
realitat- i un fang modelable-el
subjecte-. El coneixement amb
el que ca! normativitzar la intervenció pedagògica és part d'eixe
objecte material que caldrà identificar i descriu-re per tal d'incorporar-io a eixe subjecte plàstic,
susceptible de ser modelat. El
saber, doncs, es va inscrivint en
el subjecte per mitjà d'experiències que van deixant empremta.
Així, el bon ensenyament consistirà en planificar i propiciar les
experiències adequades per a

l'aprenentatge. Com que "las
cosas son", caldrà identificar
les seues essències, procurant,
al plànol metodològic, descriure i mesurar, evitant que la
subjectivitat no contamine els
fets. río hi ha història ni cultura
més enllà dels continguts. Com
que les coses són, s'ha d'aprehendre, memoritzar, el que ja
està donat, això que ja està
aní. ...I naturalment, és
l'Acadèmia la dipositària del
saber, la que l'administra i la
que controla la seua qualitat.
En el plànol ètic, això suposa
la negació del subjecte i
l'homogeneïtzació privilegiadora d'universals i de singulars
estàndars. S'imposen uns
sabers i es neguen i silencien
uns altres.
Però, hi havia un segon
model, al que vam anomenar
"les coses es construeixen en
un procés històric i social".
Ací, la idea de realitat i la idea
de subjecte són construccions
_ culturals. És necessari, per
tant, narrar la multivocitat de les
coses, descobrir les seues relacions dialèctiques, investigar i
posar en comú sabers diferents,
per a construir socialment nous
sabers. Ens diu aquest model
que és necessari deconstruir i
narrar les metàfores, imaginar i
proposar noves relacions entre
les coses. Que és important sostenir les diferències. Inclús, arriba a afirmar-se, front a la síntesi, es busca la interpretació
dialèctica de les coses, com si
fóra una banda de Moebius en
constant moviment. El coneixement, aleshores, és una construcció social i una construcció
del poder. I és necessari, en
eixa relació entre pensament i
acció, emergir com a subjectes i
construir experiències globalitzadores amb les que educar-nos.
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ningú educa a ningú, no es
poden traspassar les nostres
experiències als altres, encara
que sí podem afavorir contextos
que faciliten el procés educatiu
de cadascú. Per a ensenyar, ens
diu aquest model, és necessari
alliberar la imaginació, fomentar
la creativitat, provocar la
deconstrucció-reconstrucció, i
trencar les barreres disciplinàries. Al plànol ètic, es comparteixen sabers diferents des de rols
diferents; es concerten activitats, es perfilen projectes, i s'elegeix, es tria.
Encara que només he dibuixat
un senzill i resumit apunt, estic
segur que molts de vosaltres
s'apuntaríeu a aquest segon
model, no? En qualsevol cas, ahí
estan. Dues formes de parlar.
Però, com que no hem deixat
de fer una abstracció, ara podríem, per concretar una miqueta,
veure com això funciona en algunes de les pràctiques pedagògiques més comunes i en els
esquemes de formació del professorat. El primer model, eixe
que deia "las cosas son, y punto", és el que impera i inspira la
major part dels programes i cursos de formació dels CEPs -vine
ací, que vaig a planificar-te un
curs per a que canvies la teva
conducta professional, per la
qual cosa rebràs una recompensa creditícia-. També inspira i
impera en els arguments de moltes negociacions i molts dels
acords que signen Sindicats i
l'Administració -acceptem que és
el buròcrata el que identifica la
essència de la realitat-. També
inspira i transpira en moltes de
les estratègies de planificació de
la tasca diària del mestre o de la
mestra -en la forma "neutral"
d'aprovar o suspendre, per
exemple-; i, òbviament, inspira,
impera i impregna molta de la
teorització educativa a l'àmbit de
la Universitat -jo sóc la Veritat i la
Vida i et faré un Text perquè te
l'aprengués per sempre-. És el
model dels que diuen que separen la ciència de la política, o
que no estudien perquè ja ho
saben tot, o diuen que això és

molt teòric i jo el que vull és
saber què he de fer demà
mateix. Segurament declararem
altres coses, i parlarem d'altra
manera, però "las cosas son, y
punto" és un model hegemònic
instal·lat a les nostres pràctiques
i també en les nostres consciències. Digam que, a la manera de
Foucault, actua com a "règim de
veritat", de tal manera que determinades categories de les relacions de poder s'instal.len en el
conjunt de la nostra vida professional i institucional.
No diré per on para l'altre
model -eixe que en un primer
cop d'ull ens molava més-, per
si algú va i se'l troba al ficar la
mà en la butxaca, o en la propera proposta d'un estudiant,
en la mirada còmplice d'una
col·lega de treball, o en la
següent trobada per a la cooperació i la investigació educativa.
O en la reflexió que provoca
una pel·lícula de cine, en l'estudi costós d'un text de filosofia..,, en les múltiples ocasions
que provoca la vida per avançar
en el seu coneixement i
avançar així també en la incertesa de moltes de les coses
més trascendents de la vida.
Probablement ha estat la
Modernitat il·lustrada i racionalista la que, en el seu esforç
descomunal per lluitar contra
l'obscurantisme, ens ha portat a
una transparència enlluernadora
que ens deixa cecs davant l'alienació. Adorno ho va dir d'aquesta manera: és (l'alienació) l'antagonisme entre l'ésser humà i les
forces per ell mateix creades
que se l'hi oposen com éssers
independents. La "societat de
l'espectacle", deia La Internationale Situacioniste -ja abans del
1968!!-. Si és de veres que la
Raó-Modernitat genera Ciència,
que la Ciència genera Progrés i
que el Progrés es traduïx en
Benestar, també és cert que
aquesta és una concepció unilatelar, insuficient i fragmentària.
A la Pedagogia, per exemple,
però també a qualsevol ciència
social, la proliferació dels
esquemes disciplinars i cientifis-

tes, la hiperespecialització dels
sabers disciplinars i la seua fragmentació, està provocant la trituració dels conceptes morals,
de tal manera que cada vegada
pensem menys en termes de
persona, de subjecte, de vida,
de ciutadà, de societat, d'educació, d'escola, o ...d'alienació!! Com diu Edgard Morin referint-se a la declaració d'algun
biòleg: "Estudiamos las moléculas, però no sabemos nada de la
vida".
Crec que és necessari revisar
les nostres concepcions de ciència i de societat, així com de les
seves relacions, i quin és el nostre paper en tant que educadors
en el procés de construcció d'un
coneixement professional socialment útil. I no crec que aquesta
siga una reflexió que podem deixar per a demà passat. Ja tots
hem vist darrere de programes
de formació del professorat a
persones que es creien tecnòlegs
explicant "constructivismo" i no
eren més que tecnoburòcrates al
servei del poder. Com ja tots
hem vist a la tarima de les aules
universitàries a persones que es
creien científics i no eren més
que una perversa caricatura de la
reproducció simplificadora del
poder,
És una tasca urgent, al
temps que comprometedorament pràctica, tractar de revisar les ferramentes conceptuals i procedimentals amb les
que pensem la pedagogia. Crec
que aci, com a altres àmbits de
les ciències socials, ens cal
més una sabiduria de vida, un
pensament propi, autònom i de
totalitat, que ens allunye de les
perversions d'un cientifisrne
formal, fragmentari, reduccionista i simplificador dels problemes radicals de l'educació.
I ací, certament, la Universitat
té un paper important, entre
d'altres raons, també (per què
no dir-ho) pel que fa a la
tendència a ser imitada que
he trobat en altres àmbits
d'intervenció sobre -la formació
del professorat que no són universitaris.
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Les cultures en l'Escola
JESÚS SALINAS CATALÀ

"Donada la nostra lamentable educació, darrere de la qual hem
d'oblidar en la segona meitat de la vida allò que vam aprendre en
la primera, escriure amb simplicitat exigeix un esforç."
Lichtenberg."Aforismes", 1784.

E

m serveix aquest aforisme, escrit fa 200
anys!!, per a iniciar el
plantejament de les
cultures en l'escola,
intentant no complicar un tema
ja de per si espès per les seues
múltiples connotacions ideològiques i pel desembarcament de la
moda d'allò que és ètnic, intercultural, en la societat i, sobretot,
en les institucions educatives.
Els que ara estem treballant
com a mestres, rebem en la nostra etapa escolar una idea de cultura unívoca, etnocèntrica (home
blanc, occidental, cristià, parlant
en castellà...). Sols existia un
model de cultura indiscutible i,
després, les "llunyanes" cultures
estrangeres. El resultat va ser
empobridor, uniformista, reduccionista, ocultista i prejuiciós, la
major de les vegades, raciste i
xenòfob amb aquelles persones
que no pertanyeren o s'assimilaren a la cultura de la societat
majoritària. Era una educació
intransigent que violentava les
relaciones entre las pròpies diversitats culturals internes de l'Estat
Espanyol (servesca d'exemple la
prohibició de parlar qualsevol
idioma que no fos el castellà en
l'escola).
Amb la democràcia va prendre
forma legal el reconeixement
dels "Pobles de Espanya, les
seues cultures i tradicions, llengües i institucions" (preàmbul de
la Constitució Espanyola) i va arribar l'apertura de la institució
escolar a la llengua, la història i la
cultura de les nacionalitats. Però
ni la societat ni l'escola (subsidià-
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ria dels seus manaments) han
canviat el fons de la qüestió:
seguim desenvolupant un concepte cultural restringit i, encara
que es done un reconeixement
de l'existència de la multiculturalitat (reconeixement inevitable
perquè és impossible negar la
seua existència en els nostres
carrers i aules: valencianes/s,
manxecs/egües, aragonesos/es,
gitanos/es,
bascos/es,
catalans/es, andalusos/es... i
magribins/ines, africans/es, llatin o a m e r i c a n s / e s ,
europeus/es,....), tot continua
sumant univocitat. Si abans era
una imposició a la força de la
societat franquista, ara és una
subtil i sibilina colonització a través dels mitjans de comunicació,
de l'economia de lliure mercat,
dels imperatius polítics acompanyats del seu prepotent força-exèrcit (em referesc als "guardians de
l'ordre en la terra i l'univers":
l'amic americà).
Parlant d'allò quotidià, els nostres xiquets i xiquetes estan educant-se cara a la televisió i prenent els models de vestir, de
bellesa, de menjar (hamburguesa
i coca-cola), models de valors
socials: individualisme prepotent,
triomfar per damunt de tot, la
preparació físico-violenta per a
solucionar cadascun dels seus
problemes, el rebuig als diferents
(grossos, negres, fumadores,
pobres...). Hem canviat un model
cultural unívoc, imposat a la
força, per altre model també unívoc i també imposat. Sols canvien els mètodes i les modernes
ferramentes.

Quan propose al meu alumnat
dibuixar o escriure històries dels
personatges, herois o situacions
que preferesquen, m'omplin la
taula de ninges, powers rangers,
la bola del drac, Bengi i Oliver...
(sèries de violència i competitivitat); o l'estètica Walt Disney
(sèries de princeses, animals i
malenconies). Ningú no dibuixa o
escriu sobre herois mediterranis
o sobre personatges de la cultura
del País Valencià.
La renovació pedagògica que
hem de proposar-nos en el tema
de la diversitat cultural passa per
un canvi d'actituds. Per un costat
cal prestar major atenció i contingut a la nostra cultura autòctona,
alhora que cal obrir-se a la resta
de cultures. En l'alumnat el canvi d'actitud ha de suposar una
valoració de la seua pròpia cultura i alhora un abandó, per a uns
de la prepotència que els dóna el
ser majoria, i per a d'altres perdre la por a mostrar la seua identitat cultural en ser minoria; en
els i les docents ha de suposar
deixar expressar-se l'alumnat
abans que desenvolupar qualsevol discurs (deixar eixir els preconceptes), procurar una participació sumativa i enriquidora amb
la informació d'aquells altres
models culturals no aportats. Crear un ambient de respecte i crítica positiva. Possibilitar l'intercanvi cultural i reforçar la idea que
és molt més allò que ens uneix
que allò que ens diferencia, perfectament expressat per Teresa
San Roman: "El contingut cultural
d'un grup ètnic és, tanmateix, en
múltiples ocasions, un patrimoni
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majoritàriament compartit amb
altres pobles, catalans, gallegs i,
fins i tot, anglesos que podem
viure en la ciutat de Barcelona,
compartim més contingut cultural
que aquell que ens diferencia".
Així, la nostra escola, que des
dels moviments de renovació
pedagògica pretenem com pública, popular i valenciana, s'haurà
de definir també com una escola
intercultural.
L'escola ha de ser un Hoc de
trobada on s'entrecreuen i se
enriqueixen els diversos models
culturals. L'escola és un espai privilegiat on, davant les desigualtats exteriors (laborals, de vivenda, socials...), pot i ha de proporcionar un ambient de raonable
igualtat on poder practicar relacions d'intercanvi i d'enriquiment
cultural. Això significa que l'escola passa, de ser una reproductora
de la cultura majoritària, a ser
generadora de construcció cultural.
El coneixement d'altres
models culturals ens farà trencar
imatges falses que sobre determinades cultures, ètnies i grups
tenim. Aquestes imatges falses i
prejudicis es donen per valorar
únicament la part superficial de
la cultura: configuració física,
comportaments individuals, usos
de préstecs culturals, costums,
etc., i no la seua part essencial:
valors, creences, llenguatge,
estructura social, etc., per valorar
únicament algunes versions oficials i esbiaixades de la història.
Però no podem oblidar que els
centres educatius, malgrat ser un
àmbit privilegiat, no és l'únic lloc
d'intervenció de l'interculturalisme, ja que aquest l'hem d'entendre com una pràctica social viscuda. L'interculturalisme obliga a
pensar en les relacions culturals
dins d'un projecte pedagògic,
però també dins d'un projecte
social.
M'atreviria a dir que és impossible desenvolupar un model
d'educació intercultural al si dels
centres educatius si, al mateix
temps, no s'està donant un
model de canvis i actituds inter-

r o nn

culturals al si de la societat i dels
governs. És a dir, no se donarà
un model intercultural si no hi ha
unes actituds socials e institucionals que admeten: la multiculturalitat de la nostra societat; la
valoració d'eixa diversitat cultural; la interacció inter i intra
grups i, allò més difícil, que els
grups culturals que coexisteixen
puguen compartir, "aproximadament", les mateixes oportunitats
polítiques, econòmiques i educatives; és a dir, el pluralisme cultural es converteix en una situació
d'interculturalisme només si els
intercanvis són igualitaris.
Així doncs, l'interculturalisme
és un projecte ideal, que ha de
prendre forma progressivament i

que suposa un nou concepte de
les relacions entre cultures, sense precedents en la història de
les civilitzacions.
No hem de perdre aquest
horitzó de construcció cultural
que, des de l'escola i des del fet
de pertànyer al País Valencià,
suposa tindré clar quina part de
la nostra cultura representa la
nostra identitat, les nostres
diferències i singularitats respecte a d'altres. També, i no menys
important, quina part de la nostra cultura estem disposats a
perdre si acceptem trencar la
postura etnocèntrica i optem per
relacionar-nos amb la resta de
les cultures igualitàriament i
solidària.
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RENOVACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES

Roja les» La gestión
de un centro publico
EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO PUBLICO PRÍNCIPE DE ESPANA

uestra experiència en
cuanto a Gestión
Democràtica es algo
que viene de muy
. lejos.
En los primeros anos 70 teníamos la experiència de una gestión basada exclusivamente en
la decisión de la dirección. El
claustro era un órgano que se
utilizaba mas bien para recibir
información y al inspector o inspectora que nos visitaba.
Durante mucho tiempo luchamos por la Gestión Democràtica
del Centro como eje fundamental a la hora de trabajar por el
modelo de Escuela Pública que
defendíamos.
Siempre fuimos partidarios de
que la democràcia en la escuela
depende de la participación del
mayor número de personas posible que formamos la comunidad
educativa. Però mientras los que
pensamos así fuimos minoria
dentro del claustro, la cuestión
quedaba planteada desde la
posición de una reivindicación
pròpia del momento histórico
que nos toco vivir, la transición
política. El problema se nos
plantea cuando pasamos a ser la
mayoría; desde ese momento
las propuestas sobre gestión
democràtica había no solo que
plasmarlas como una reivindicación, sinó llevarlas al campo de
la realización concreta y pràctica
en el funcionamiento diario del
centro.
Una vez creada el AMPA del
centro y dotados de un órgano
colegiado, el Consejo de Dirección, iniciamos la nueva experiència.
En el colegio existia un equipo de segunda etapa muy cohesionado y que, al mismo tiempo, por sus peculiaridades,
podia hacer muchas horas fuera
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del horario escolar. Este equipo,
de alguna manera, marca las
directrices del centro.
Proponemos a la Administración a un companero del grupo
para ocupar el cargo de director.
En ese tiempo las retribuciones
y las prebendas del cargo era
muy poco significativas; así y
todo, y dadas las experiencias
que ya había en el centro, planteamos que la duración del cargo no fuese superior a dos mandatos. Al mismo tiempo instauramos en el centro la figura del
jefe de estudiós que no existia
en los centros de Primària y lo
dotamos de unas funciones.
Durante los primeros anos de
funcionamiento, y con la buena
actitud por parte del director del
centro, el colegio se gestionaba
desde: el equipo de la segunda
etapa, el director, la jefatura de
estudiós, la secretaria, el Consejo de Dirección, la asamblea de
delegados y delegadas y, fundamentalmente, el claustro, que
dejó de ser un órgano "decorativo" y pasó a ser un órgano que
tomaba las decisiones que el
colegio debía llevar a la pràctica.
Durante un tiempo llegamos a
funcionar con un alto nivel de
participación y, por lo tanto, un
alto nivel de democràcia.
Con la llegada del PSOE al
poder y, con ello, de un nuevo
ordenamiento, ley tras ley se va
dotando a los centros de una
estructura cada vez mas jeràrquica. Se crean los consejos
escolares, se institucionalizan
los cargos directives, se retribuye y se le da mas importància a
la gestión que a la docència,
dotàndola de un horario pròpio.
Al mismo tiempo, y de forma
parecida al resto del tejido
social, dejó de ser todo tan unitario y cada uno se fue situando

en opciones sociopolíticas diferentes; si en un principio podían quedar todas dentro de un
grupo llamado de progreso, con
asuntos como la OTAÏÏ, la
homologación retributiva, la primera congelación salarial o las
huelgas generales, se demostro
que las diferencias eran mas
profundas de lo que parecían
en un principio. Con todo esto
se nos plantea mas de una vez
què hacer con aquel modelo de
gestión del centro que dia a dia
cambiaba y, con ello, el nivel
de entendimiento, grado de participación y, por tanto, el nivel
de democràcia era cada dia
menor. Se nos plantea un dilema: ies mejor que continúe la
persona que hay, elegida por
nosotros anteriormente, con lo
cual continuamos con el modelo de gestión de siempre, o
arriesgamos que puedan serio
otros companeros y companeras del centro que de manera
sistemàtica se vienen manifestando por un modelo educativo
con el cual no estamos de
acuerdo? Decidimos repetir un
nuevo período y ver si se podia,
de alguna manera, volver a la
situación anterior. El tiempo
nos fue diciendo que el deterioro era cada vez mas grande.
Incluso la dirección ya planteaba que en los claustres hay
cosas que no podemos discutir
por tratarse de un órgano exclusivamente pedagógico. El cargo
parecía, dia a dia, mas la representación de la Administración
que la nuestra. Con aquello
había que terminar o entràbamos nosotros a ser responsables directos de una gestión
que siempre habíamos cuestionado; para ello era necesario
cambiar la dirección, que facilitarà otras formas de hacer las
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cosas y se pudiera dinamizar la
participación y mejorar el clima
de crispación que había. Cambiar costo mucho, porque cuando se le dijo a la dirección que
no contaba con nuestra confianza y que presentaríamos
otra candidatura, planteó que el
también se presentaba. Había
olvidado todo por lo que se le
había elegido. Tanto es así que
en el pueblo se quiso plantear
que era una maniobra contra
una determinada opción política, y no quiso plantear las razones senaladas anteriormente.
El nuevo equipo mejoró las
relaciones entre las personas del
centro y devolvió al claustro el
protagoriismo que había tenido.
Fero las condiciones eran las
mismas, retribuciones diferentes, reconocimiento de un horario diferente, es decir, reconocer
como mas importante la función
de gestión que la de aula. Empezamos a notar dia a dia que el
número de personas que dejaban de participar en la gestión
aumentaba, por aquello de que
quien cobre y tenga horas libres
que haga el trabajo. Acabades
los dos períodos por los que se
les había elegido y analizados
los resultados y las condiciones
en las que estaba el centro, nos
planteamos que era el momento
de dar un cambio en profundidad. Ho se trataba de sustituir a
una persona del grupo que se
hubiera "quemado", sinó cambiar las estructuras. Así decidimos que el reparto del trabajo
fuera del aula, el reparto de
horas de docència no directa y
el dinero que se le asigna a los
cargos se repartiera entre todas
las personas del claustro que
quisieran participar de manera
colectiva en la gestión del centro.
El objetivo fundamental era
ver si se podia ilusionar al
mayor número posible de companeros y companeras del centro en la participación en tareas
colectivas.
La LEPEQO nace en el
momento en que iniciamos
nuestro nuevo modelo de gestión y somos concientes de que
esta ley va a torpedear la linea

de flotación de nuestro trabajo.
Así y todo, decidimos continuar
con ese modelo y así se lo planteamos a la última Administración socialista. Y lo haciamos
porque lo consideramos muy
superior al proyecto por ellos
planteado para salvaguardar el
modelo de Escuela Pública que
siempre habíamos defendido.
Ese modelo debía contemplar;
1. Ofrecer al conjunto de
companeros y companeras, tanto propietarios como interines e
interinas, la posibilidad de participar. Tenemos que tener bien
claro que j unto con los padres y
madres somos los mas interesados en la defensa de una escuela pública de càlid ad.
2. Rotar en la nominación de
los cargos cada ano, situando
para ello un equipo de trabajo
alrededor de la dirección, de la
secretaria y de la jefatura de
estudiós.
3. Reparto del trabajo entre
los miembros de la comisión.
4. Reparto del dinero y de las
horas de los cargos entre las
personas que quieran participar
en el proyecto.
5. Comisiones de trabajo donde el conjunto de companeros y
companeras del claustro dinarnicen actividades para cerrar el trimestre y otras como la paz,
medio ambiente, carnaval,
semana del libro, fin de curso, el
periódico, etc.
6. Convertir el claustro en el
maximo órgano en cuanto a gestión pedagògica así como en
asamblea de los trabajadores y
trabajadoras del centro.
7. Hacer del Consejo Escolar
del Centro no un órgano consultivo, sinó decisorio.
8. Fomentar la participación
de madres y padres y de los
alurnrios y alumnas en las comisiones de trabajo.
9. El equipo de dirección tiene una reunión semanal fuera
del horario de permanència en
el centro.
Llevamos dos cursos con ese
proyecto funcionando y los
resultados los evaluamos como
positivos, però pueden ser muy
mejorables con el aprendizaje
que realizamos dia a dia.

La nueva Administración es
conocedora del proyecto porque
se le rriandó por escrito, y la única contestación que tenemos es
de la inspección que nos comunico que si se producía el cambio nominal de los cargos se
trasladaría un informe desfavorable por no atenerse a la legaíidad vigente (los cargos fueron
elegidos en el Consejo Escolar
por unanimidad de los miembros).
Pio hemos cambiado la nominación de los cargos, sí se ha
hecho la de secretario por marcharse del centro. Vamos a tratar de consolidar durante este
curso lo iniciado el ano anterior
y volver a hacerlo el próximo
curso.
no todas las personas del
claustro han querido participar
de lleno en el proyecto. Por
ello el equipo lo formamos en
estos momentos 9 de las 35
personas que f o r m a m o s el
claustro. Las razones para no
formar parte han sido diferentes, però todo el claustro participa en las comisiones de trabajo y nadie, si quiere, se queda sin participar.
Tenemos que demostrar a la
Administración, en la pràctica,
que es posible funcionar con
modelos de gesíión no jeràrquicos, con un mayor grado de participación, ilusión y amor por el
modelo de escuela que siempre
hemos defendido.
Tenemos que plantear que
todos los modelos de gestión
sean evaluados y aquelles cuya
calidad sea reconocida por la
comunidad educativa deben ser
aceptados. ïïo podemos estar
por la uniformidad de modelos,
porque cada centro es un mundo, tiene una peculiaridad y dispone de un personal diferente.
Para nosotros y nosotras el
valor esenciaí para llevar a cabo
el modelo de Escuela Pública de
calidad que hemos defendido
pasa por la participación y la
democràcia directa en la escuela.
Ese es el camino por la democràcia que el colegio Príncipe de
Espana, en Rojales, ha recorrido
en los últimos 21 anos.
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RENOVACIÓ I AVALUACIÓ

L'avaluació és de tots i totes
ÀNGELS MARTÍNEZ BONAFE

questa és una idea
que
diversos
grups de professors i professores
defensem en els
diversos Instituts on treballem.
Alguns amb mes èxit, altres amb
mes dificultats, intentem experimentar una avaluació de tots i
totes les persones implicades en
allò que s'avalua i no una avaluació del professorat contra l'alumnat. Tant si parlem de l'alumnat
com si parlem de l'avaluació del
centre o del professorat, creem
que l'avaluació començarà a ser
útil a l'escola pública quan siga
considerada com un dret i un
deure de tots a intervenir en allò
col·lectiu, i no un mitjà de control dels que tenen mes poder
sobre els que menys en tenen.
Coherents amb la defensa de
l'escola pública democràtica,
considerem necessària la pràctica d'una avaluació democràtica.
Ni un major coneixement científic ni un lloc mes rellevant en
l'Administració educativa justifiquen l'exclusió de cap punt de
vista en la revisió del funcionament d' un espai públic com ara
l'aula o el centre.

A

QUÈ FEM O QUÈ INTENTEM FER

- Que la valoració del funcionament de les classes siga un fet
normal i integrat en el desenvolupament de l'ensenyament en
la nostra assignatura, de manera
que l'avaluació perga el caràcter
punitiu i selectiu per guanyar el
significat de diàleg respecte al
què fem a l'aula, per què ho fem
i com podem millorar-lo. Aquesta dinàmica comporta una progressiva apropiació col·lectiva de
la classe i un canvi en el rol del
professor o professora al si del
grup-classe.
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- Que la sessió d'avaluació
funcione com una reunió entre
el professorat i els representants
de l'alumnat per fer una anàlisi
compartida de problemes rellevants per a tots.
- Que l'alumnat participe a les
sessions d'avaluació, aportant
una informació elaborada
democràticament en el grupclasse.
- Que es considere l'elaboració d'aquest informe col·lectiu
una pràctica educativa a la qual
cal dedicar temps (almenys dues
sessions de tutoria) i ser fomentada pel professorat. Quan els
alumnes comencen a participar
a les sessions d'avaluació,
sovint veiem que no saben què
dir o el que diuen no és representatiu de la classe, o que no
poden argumentar-ho, o que no
tenen propostes alternatives a
les crítiques que han fet. Aquesta observació ha inclinat uns
professors a considerar inútil la
participació de l'alumnat; a
altres, a considerar que la formació de l'alumnat havia d'incloure
també aquestes pràctiques de
participació crítica, a les quals
calia dedicar un temps i un
espai, bé perquè estan incloses
en les activitats de cada assignatura, bé en les hores de tutoria.
- El punt anterior implica que
l'assemblea de classe (sol
correspondre a hores de tutoria)
siga considerada part del currículum, és a dir, un espai d'aprenentatge que es fa en horari lectiu i es cuida tant o més que una
classe de matemàtiques.
L'assemblea de classe, l'espai
on el grup d'alumnes elabora
l'informe de l'alumnat per a la
sessió d'avaluació, no surt
espontàniament bé. Ningú ens
ha ensenyat a prendre decisions

col·lectives. Ens han ensenyat a
obeir o fer-nos obeir, molt més
que a dialogar, fer debats i arribar a acords.
Això suposa aprendre també
nosaltres, els professors, com
comportar-nos en una assemblea de classe, com fomentar la
participació, ajudar l'alumnat a
definir criteris des dels quals
explicitar la seva valoració del
que ha ocorregut en dos mesos
de classe, prendre decisions, fer
propostes alternatives als problemes detectats, redactar informes recollint les diverses postures i comunicar-los argumentadament. Per això , fomentar
hàbits de participació crítica de
l'alumnat ha implicat també la
realització de activitats de formació del professorat en aquests
aspectes (tutoria, avaluació,
autoavaluació, el grup de debat,
el treball d'equip...).
- Que els criteris d'avaluació
que empren els professors i els
alumnes per valorar el funcionament de les classes siguen explícits i acceptats per uns i altres.
- Que en l'anàlisi dels problemes es considere tant les
accions de l'alumnat (preparació, treball personal i d'equip,
participació), com les del professorat (mètode de treball, materials, ritme de treball, criteris de
programació) o altres factors
(organització de l'aula, distribució del temps...) que incidisquen
en la marxa de les classes. No
per a buscar "culpables", sinó
per trobar alternatives a la mesura de les nostres possibilitats i
de les nostres necessitats, tenint
en compte les causes del problema o problemes detectats.
- Que les sessions d'avaluació
finalitzen amb propostes coherents amb les crítiques realitza-
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des, tant de banda dels alumnes
com del professorat o de l'equip
directiu del centre.
No sempre tots els problemes
tenen solució possible al mateix
temps. Cal planificar les accions
de canvi o renovació, tenint en
compte les condicions reals de
partida. El canvi és un procés
d'investigació de la nostra pràctica que ens anirà ensenyant des
de l'anàlisi dels errors i els
avenços. No hi ha solucions
reals immediates màgiques .
- Que la sessió d'avaluació
finalitze amb acords assumits per
totes les persones implicades, el
seguiment dels quals es farà en la
següent sessió d'avaluació.
- Que en tot aquest procés la
veu de l'alumnat siga escoltada
de la mateixa manera que la de
qualsevol altre membre de
l'equip d'avaluació.
- Que l'avaluació compartida
s'acompanye de processos
d'autoavaluació que permeten
desenvolupar l'autocrítica i 1
'autoconeixement de totes les
persones que intervenen en la
vida del centre i de l'aula.
- Que poc a poc es vaja
ampliant l'objecte de l'avaluació. Que no sols avaluem l'aprenentatge de l'alumnat, sinó també altres aspectes de la vida del
centre que són rellevants per a
la qualitat de l'ensenyament.
Que substituïm les memòries
anuals burocràtiques per informes crítics resultants de debats
preparats i compartits per
equips de professors, i alumnes,
analitzant, per exemple, les activitats extraescolars, el sexisme i
la coeducació en el centre; la
violència o la cooperació en el
centre, etc.
FER QUÈ HO VOLEM FER AIXÍ
O QUINES IDEES SUSTENTEN
AQUESTES PRÀCTIQUES

- L'escola publica és un espai
per al desenvolupament de la
ciutadania crítica, si és un espai
públic, és a dir, compartit i
col.lectiu. La vida quotidiana a
l'escola pot ensenyar hàbits de
participació, de responsabilitza-

ció i de crítica en allò col.lectiu
0 pot ensenyar la competitivitat
1 l'aïllament sota aquella idea
de "salve's qui puga" o "que
guanye el millor". El nostre centre, tot i estar condicionat pel
context social, pot contribuir o
contrarestar les pràctiques autoritàries i antidemocràtiques que
s'imposen al seu voltant: pot
ensenyar l'absentisme o l'exercici de la crítica; l'aïllament o la
pràctica de la democràcia. Però
no és possible ensenyar la
democràcia des del discurs verbal quan en la pràctica les decisions es prenen unilateralment i
de forma burocràtica o jeràrquica.
- L'aula és un espai públic i
col.lectiu en el que intervenen
diverses persones que poden
aprendre a viure col·lectivament
buscant el major grau de llibertat i desenvolupament possible
per cadascun. L'aula, com el
centre, és com una xicoteta
societat en la que experimentem formes de prendre decisions i organitzar la nostra vida
personal des d'espais col.lectius.
- L'aprenentatge significatiu
exigeix la consciència del que
es fa per aprendre i de per què
es fa. Les persones augmentem
l'eficàcia dels nostres esforços
per aprendre quan ens trobem
en un clima social afectivament
segur, quan controlem i sentim
nostre l'espai en el que aprenem i quan sabem què estem
fent i per què en el pla d'estudis
que seguim. Als nostres alumnes els afecta tot açò. Conèixer
i discutir el programa a seguir,
els criteris d'avaluació i els arguments que el sostenen, i disposar d'un ambient de cooperació
en la classe i amb el professor
augmenta la llibertat dels estudiants, entesa com a possibilitat
de prendre decisions; disminueix la por a equivocar-se, i
desenvolupa la seva capacitat
d'aprendre.
- Com a treballadors i treballadores de l'ensenyament
estem interessats en un creixent

control del nostre lloc de treball: Això passa per la defensa
de la nostra capacitat per definir
on estan els obstacles que dificulten la qualitat de l'ensenyament i la recerca d'alternatives.
L'autoavaluació i l'avaluació
democràtica de la pràctica del
centre pot ser una alternativa
als models d'avaluació externa
que pot imposar l'Administració
sense negociar els criteris i guiada per un concepte mercantil de
la qualitat de l'ensenyament que
no és compartit per molts sectors del professorat No seria
coherent exigir la participació
dels treballadors en l'avaluació
del centre, al mateix temps que
neguem als nostres alumnes el
dret i la responsabilitat de valorar i decidir conjuntament respecte a la seva /nostra vida quotidiana a les aules.
- El coneixement especialitzat (del que disposa el professorat, per exemple) no justifica
la preponderància en el procés
d'avaluació ni l'exclusió del
punt de vista de l'alumnat. És el
compartir punts de vista i argumentar els criteris i les valoracions el que permet canviar la
realitat entre tots els que la protagonitzen. La por a la segregació o la competitivitat no genera millors pràctiques col·lectives. La qualitat de l'ensenyament es fomenta des de la participació crítica, des de la
democràcia real, des de
l'assumpció del conflicte com a
motiu per a la recerca i l'experimentació. L'autoritarisme i la
jerarquització no són més eficaços que la democràcia, per
molt que alguns s'estiguen
dedicant a fer-ho creure. La gestió democràtica segueix sent
una a l t e r n a t i v a lligada a la
millora de l'escola pública i
popular.
- Com s'explica que molts
professors i professores votants
de sindicats o partits polítics
d'esquerres siguen absentistes
en el que respecta a la democratització de les aules i de les
escoles???
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Integració-normalització
PÏIAR

MONZÓ, ANÀ OLTRA CRESPO I EUGÈNIA PÉREZ GUTIÉRREZ

s el principi bàsic
de la llei natural
(totes les persones
'naixen lliures i
iguals), d'on es desprenen tots els drets fonamentals de l'ésser humà. Al llarg del
temps, la història, la filosofia, la
política, la religió, l'educació,
han intentat donar resposta a
aquestes qüestions per a aconseguir la igualtat d'oportunitats
en la societat.
Parlar d'igualtat ens remet
indefugiblement al seu concepte
oposat de diferència. Hem de
tenir present que ens movem en
un món format per dualitats, on
a cada concepte li
correspon un concepte
oposat.
D'aquesta
manera, la idea "tots
som iguals i al mateix
temps diferents" ens
ha de regir en tot el
plantejament de la integració de tots els que
anomenem "normals" i
"diferents".
Per què integraciónormalització? Caldria
aclarir que la integració
ens donaria resposta a
la idea explicada al
paràgraf anterior en
experiències molt concretes; mentre que normalització ens donaria
una resposta generalitzada per aconseguir
una vertadera igualtat
d'oportunitats.
S'ha
"legislat",
"decretat" í "ordenat"
molt en els darrers
anys a propòsit de la
integració, normalització, diversificació, personalització, educació
24

integral, etc., de l'alumnat disminuïts físics, sensorials i psíquics,
avui anomenats alumnes amb
necessitats educatives especials,
on també es consideren l'alumnat amb sobredotació.
La Constitució Espanyola
(1978) encomana els poders
públics de realitzar una política
d'integració a favor dels discapacitats físics, sensorials i psíquics,
als quals s'ha de prestar tant
l'atenció especialitzada que
requereixen com emparar-los
perquè gaudeisquen dels drets
recollits en el Títol 1.
La Llei 13/1982, de 7 d'abril,
d'Integració Social dels Minusvà-

lids (LISMI), per tal de desenrotllar l'article 49 de la Constitució,
estableix els principis de normalització i de sectorització dels
serveis d'integració i d'atenció
individualitzada que han de presidir les actuacions de l'Administració en tots els nivells i àrees,
en relació amb les persones discapacitades. Posteriorment, el
Reial Decret d'Ordenació de
l'Educació Especial (1985) regularia allò a què fa referència la
LISMI.
La LODE (1985) va establir
l'orientació educativa, com un
dret bàsic de tot l'alumnat. I
posteriorment la LOQSE (1990)
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estableix una formació personalitzada que propicia l'educació
integral, atenent la diversitat
d'interessos, capacitats i motivacions de l'alumnat.
La Generalitat Valenciana ha
regulat amb caràcter propi els
Serveis Especialitzats d'Orientació Educativa, Psicopedagògica i
Professional (Decret 1994). Tanmateix, les ordres aparegudes al
llarg de l'any 1994 regulen el
procediment per a l'elaboració
del Dictamen d'Escolarització
per a l'alumnat amb necessitats
educatives especials, els programes de Garantia Social, i els Programes de Diversificació Curricular en l'Educació Secundària
Obligatòria.
Des de l'any 1995 el MEC té
un Reial Decret sobre "Ordenación de la Educación de los
alumnos con necesidades educativas espedales", ordenació,
que per banda de la Generalitat
Valenciana, hauria d'haver estat
desenvolupada, trobant-se en
aquest moment en la primera
fase de facilitar un esborrany als
Sindicats per treballar el Decret
propi del País Valencià.
Tota aquesta normativa arreplega prioritàriament el plantejament filosòfic en l'àmbit educatiu i social, i comença a sentar
unes bases mínimes per a la
normalització de l'alumnat amb
les característiques que venim
nomenant.
A diari ens trobem amb
l'alumnat susceptible d'integració, en una realitat molt allunyada de la recomanada pels responsables de la legislació
esmentada, amb professionals
intentant dur endavant els programes d'integració, famílies
implicades en el projecte de normalització dels seus fills/es i
diferents administracions intervenint en l'àmbit educatiu (Conselleries, Diputacions, Ajuntaments...) que amb una clara
coordinació rentabilitzarien els
esforços que totes les persones
involucrades en aquesta tasca
estan realitzant, i per tant milloraria la desitjada NORMALITZA-

CIÓ de l'alumnat amb discapacitats.
Les experiències d'integració
que des de fa molts anys s'han
dut i es porten a terme al País
Valencià, han servit perquè
l'alumnat amb discapacitats que
ha pogut accedir a elles se'ls
proporcionarà un període educatiu més normalitzador, i per als
seus companys un coneixement
més ampli de les diferències i
una adquisició d'actituds i valors
respecte a la pluralitat social.
Això ha comportat també que
els professionals es plantejaren
una renovació pedagògica per
donar resposta a la diversitat de
l'alumnat que recull cada centre.
Ara bé, aquestes experiències, si
més no, importants, hauríem de
trobar-les, ja, amb una generalització que donarà resposta a tota
la població.
Observada aquesta realitat, hi
mancaria tot un pla d'actuació
que recollirà aquestes propostes:
* Al País Valencià, hi manca
un estudi de les necessitats reals
de la població amb necessitats
educatives especials, així com
dels recursos públics que existeixen per poder fer una planificació per zones, adient.
* Caldria una bona coordinació de les diferents Conselleries
(Sanitat, Educació, Treball i
Afers Socials) que intervenen al
llarg de la vida d'aquestes persones.
* Seria desitjable la creació
d'una comissió permanent interconselleries per planificar, coordinar, unificar i controlar l'atenció al díscapacitat al llarg de la
seua vida.
* Realització d'un programa
concret d'eliminació de barreres
arquitectòniques de totes les
construccions públiques en
general.
* Ja que existeix el dictamen
d'escolarització per a l'alumnat
amb necessitats educatives
especials, caldria que es respectarà totes i cadascuna de les
orientacions que es reflexen en
ell, a més de previndre amb el

temps suficient les necessitats
d'escolarització d'aquest alumnat.
* Arbitrar les mesures
necessàries per oferir una integració amb garanties: Formació
del professorat, reducció del
nombre d'alumnes per aula,
establir el nombre d'alumnes
integrats per aula, tenir els recursos materials i humans necessaris, que l'organització escolar
contemple als horaris el temps
dedicat a la preparació i coordinació per dur endavant l'esmentada integració.
* Possibilitar a les famílies la
informació/formació escaients
per iniciar un camí cap a la normalització dels fills/es.
* Vetlar perquè tots els centres educatius duguen a terme la
integració-normalitzacíó, d'acord
amb els principis que marquen
la Constitució, la LISMI, la LOGSE.
* Tenir en compte que serien
necessàries avaluacions periòdiques que contemplaren els èxits
o fracassos amb les circumstàncies que s'han produït, per
poder prendre noves decisions.
Aquestes són algunes propostes per poder començar a treballar en el camí de la normalització, part de les quals ja varen
ser plantejades pel Col·lectiu de
Treballadors d'Educació Especial
del País Valencià explicitades en
les Jornades per a la Integració
dels Minusvàlids des dels anys
80.
Com hem nomenat adés, el
Govern Valencià està preparant
un decret sobre l'Ordenació de
l'Educació per a l'Atenció de
l'Alumnat amb necessitats Educatives Especials, que emmarcarà les mesures de caràcter
pedagògic, curriculars i organitzatives, els mitjans personals i
materials i els criteris d'escolarització. Si aquest decret no va
acompanyat de mesures d'ordenació i planificació, ens podríem trobar, novament, sols, amb
un plantejament filosòfic ja
arreplegat en legislacions anteriors.
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La renovació en la Formació
de Persones Adultes
JOSÉ LUIS ARNES ACEVEDO

P

arlar de renovació en
la Formació de Persones Adultes (FPA) comporta, avui, considerar
la transformació contin u a d a de la societat actual,
generadora de canvis, i el nivell
d'estructuració, organització i
resposta que, des dels centres i
des d'aquesta realitat educativa,
podem donar.
Tota renovació haurà de considerar i analitzar l'estructuració
legal educativa, la seua organització pràctica i la validesa dels
models d'actuació en la realitat
social, per a que, des d'aquesta
anàlisi, es puguen plantejar
alternatives vertaderament renovadores.
En allò r e f e r i t a la seua
estructuració legal s'ha de partir de considerar l'educació
com un dret de totes les persones (arreplegat a totes les
Constitucions democràtiques) i
prendre com a base els criteris
i valoracions sobre Educació
Permanent. Sota aquests principis s'ha gestat una actuació
que va tenir el seu moment
més reeixit a partir de l'acabament de la segona guerra mundial, i que avui està arreplegat
en tots els sistemes educatius
dels països desenvolupats.
El nostre sistema educatiu
recull, actualment, l'educació
de les persones adultes en la
LOQSE, títol III: "DE L'EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES"
(articles 51 i següents). Per tal
d'aprofundir en la renovació,
que és el que ens interessa,
transcriurem l'article 51, que
en els seus punts 1 i 2 assenyala:
1. El sistema educatiu garantirà que les persones adultes
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puguen adquirir, actualitzar,
completar o eixamplar els seus
coneixements i aptituds per al
seu desenrotllament personal i
professional (...)
2. D'acord amb allò disposat
en l'apartat anterior, l'Educació
de Persones Adultes tindrà els
següents objectius:
a) Adquirir i actualitzar la seua
formació bàsica i facilitar l'accés
als diferents nivells del sistema
educatiu.
b) Millorar la seua qualificació

professional o adquirir una preparació per a l'exercici d'altres
professions.
c) Desenrotllar la seua capacitat de participació en la vida
social, cultural, política i econòmica.
De la simple lectura d'aquest
articulat, podem observar que
l'EPA continuarà amb un model
d'educació compensatòria, una
resposta parcial a les necessitats
que avui presenten les persones
adultes, i que el model social
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neoliberal i economicista està
constantment produint: atur,
inserció laboral, col·lectius marginats, immigrants...
Si ens centrem en l'organització pràctica, sabem que mentre la reforma educativa s'està
realitzant, la LOQSE, en allò
referit a l'EPA, no està desplegada. Per altra banda, les
Comunitats Autònomes, al seu
nivell de competències educatives, poden facilitar una legislació pròpia i ser un referent
d'interpretació diferenciada
encara que dins dels paràmetres de la LOQSE.
A la majoria de Comunitats
Autònomes, tota la normativa
cau dins del que podem anomenar "instruccions" de caràcter anual, trameses als centres,
per a l'organització de cada
curs, i que concreten la seua
oferta educativa en la promoció
de la Formació Reglada per a
l'obtenció d'un títol el qual,
actualment, encara és el Graduat Escolar de l'EGB.
Al País Valencià, aquesta
situació és molt més sagnant ja
que des de gener de 1995, està
aprovada per les Corts Valencianes la Llei de Formació de
Persones Adultes sobre la qual
no s'ha fet una sola passa per
desenrotllar-la i aplicar-la.
L'aspecte més innovador de
la Llei, gestada i consensuada
des de la Mesa d'Agents Socials
amb la participació oberta de
l'alumnat, professorat, col·lectius diversos i sindicats, rau en
els punts següents:
- Una planificació més eficaç
i coordinada de totes les actuacions de les diferents Conselleries -Educació, Treball, Administració Pública- i de tots els
recursos aplicats -subvencions i
infraEstructura- que intervenen
en l'atenció de les persones
adultes.
- Atenció a les vertaderes
necessitats de les persones
adultes i als col·lectius que
demanen una solució als seus
problemes tot i canalitzant la
formació bàsica al lloc que li
correspon, és a dir, dins de

programes locals o territorials
més globals i que atenguen vertaderament les necessitats
plantejades.
Aquesta planificació s'aconseguiria mitjançant el desplegament de la Llei:
a) Amb la creació de la
Comissió Interdepartamental
(unificació de criteris i coordinació d'actuacions de totes les
Conselleries de la Generalitat
que actuen en la formació de
persones adultes).
b) Creació dels Consell de
Formació de Persones Adultes
del País Valencià (per al seguiment de totes les actuacions,
acollir projectes i suggeriments
des de i per a tot el territori,
amb la finalitat de millorar els
serveis).
c) Creació dels Consells
Territorials de Formació de Persones Adultes a partir de la realitat de cada localitat, zona o
comarca.
d) Confecció dels Programes
Bàsics Territorials (que arrepleguen de forma oberta les vertaderes necessitats a cobrir i
estableixen una actuació diversificada per tal d'atendre-les).
No cal estendre'ns més per
a adonar-nos-en de la importància d'una organització pràctica
diferent de l'actual i que suposa començar a caminar amb
altres criteris que trencarien
l'academicisme i el reduccionisme dels actuals centres, per
a començar a valorar la formació de persones adultes amb
perspectives més amples. Es
tracta d'adquirir, actualitzar,
completar o ampliar els seus
coneixements i aptituds, tot per
afavorir el desenvolupament
personal i professional de totes
les persones.
Preocupar-nos, primordialment, per aquesta tasca
d'estructuració i organització
pràctica i aplegar voluntats per
tal que açò siga possible, hauria
de ser el principal objectiu de la
nostra renovació. Entendre, per
tant, la renovació com un canvi
substancial que s'ha de fer des
de les persones i des de les

estructures socials en les quals
treballem, suposa reconsiderar
els models d'actuació que apliquem en els nostres centres.
En principi cal considerar
que el rol del professor de persones adultes n'és un més dintre de l'entramat educatiu, que
no és suficient amb canviar,
"renovadorament", la nostra
actuació pedagògica, plantejarnos que mentre una persona
adulta és al nostre centre hem
de lluitar per la seua consideració com a persona, per millorar
la seua autoestima, per posar
en joc les tècniques instrumentals per "aprendre a aprendre",
per fer un nou tractament dels
continguts, per establir programes interns sobre la renovació
de les matèries, per possibilitar
models organitzatius del propi
alumnat... i un llarg etcètera
que avui ja s'està realitzant a
molts centres del País Valencià.
Aprofundir en la renovació
és, a més, participar i fer participar a companys i alumnes en
el repte que ens marca la
Reforma Educativa, per tal de
no retrocedir a pràctiques compensatòries, academicistes i
anquilosades. Si fóra així, constrenyiríem la renovació.
La Renovació, amb majúscula, comporta actuar des dels
centres per a incrementar, avui
més que mai, la participació.
La participació del professorat
que des dels sindicats, associacions i col·lectius pedagògics,
canvie la seua mentalitat sobre
la concepció de la formació de
les persones adultes.
La participació de l'alumnat,
tot potenciant les seues associacions i les corresponents federacions per tal de fer sentir la seua
veu de forma organitzada.
I la participació de tots plegats, de tots els que participen
en la formació de persones adultes, per cercar noves vies
d'actuació, projectes i desenrotllament de programes unificats i
operatius, de caràcter local i
territorial, que arrepleguen el
compromís de formar una societat més justa i solidària.
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Pel camí coeducatiu
XELO GARCIA MURILLO

ra , després de
molts anys d'intents,
de molt esforços, de
molta lluita... ja ho
tenim per escrit, ja
ho hem formalitzat. Sí. Ara... i
quasi, quasi per drecret llei, tots
els Centres ja tenim per escrit
que "som coeducatius" (com
també hem dit que som: interculturals, ecologistes, pacifistes,
cooperatius... etc.).
I, no serà ara quan estem en
un moment molt perillós de
caure en l'abandó? No serà
ara, que ja tenim la
tranquil·litat de tindre-ho per
escrit quan podem quedar-nos
només en lo més vistós i superficial? (la utilització de: "els
xiquets i les xiquetes, les
mares i els pares, etc...") Com
anem a controlar la consecució dels objectius i el funcionament de les estratègies dissenyades per anar pel camí de la
coeducació? Amb tantes coses
que cal fer a l'escola, quant de
temps li anem a dedicar a una
cosa que molts pensen que "ja
ho tenim bé"?
Do és fàcil anar per un camí
tan ple d'entrebancs (uns tan
subtils que van deixant-te constantment fora del bon camí,
sense que te n'adones d'on
estàs; i altres tan contundents
que t'espanta el veure com van
espentant-te amb totes les
seues forces per aconseguirho), que sempre t'estan deixant en la cuneta si no vas amb
la cura suficient i t'ho treballes,
com per anar recuperant quotidianament i sense feblesa el fil
que et portarà de nou a aquest
camí.
Sí, volem parlar del camí coeducatiu; doncs ens toca ben

A

28

aprop com a persones i com a
- La utilització de materials
mestres que, després de molts no sexistes.
anys de treballar-ho, cada tem- La distribució més igualitàporada amb més o menys clare- ria de responsabilitats.
dat i encert, encara ens trobem
- Un repartiment més equitaen que el cada dia és quasi tiu dels espais.
cada vegada més difícil, i no
- La participació més activa
precisament a nivell teòric, què de les alumnes.
molt hem guanyat. Però en la
- El treball de l'autoestima
pràctica quotidiana és molt el -sobretot en les xiquetes-.
camí que encara ens queda per
- Una orientació escolar senfer, doncs, per exemple, qualse- se els límits de les expectatives
vol postura intolerant sempre de gènere.
atacarà (segurament en primer
- Treballar per a tota la
lloc) a la coeducació; i actual- població escolar els valors conment en són moltes les que siderats tradicionalment com a
encara s'estan desenvolupant.
femenins, etc., etc. (En el llibre
Podríem parlar de lo més "Educación para la Igualdad de
assequible, que no fàcil, com Oportunidades de ambos
alguna cosa ja encetada i prou sexos", de A. Manreu i E.
R u b i o , editat pel Ministeri
treballada:
d'Educació i Ciència, podeu
- El llenguatge no sexista.
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trobar un bon llistat.) I no és
que tot açò estiga ja clar, per
no parlar d'altres coses que
cada dia van enderrocant el
treball del dia anterior; però hi
ha una que per subtil, quotidiana, històrica, difícil i encara
inqüestionable, ens té el "coco
menjat" i sense ella sempre
haurem recorregut el camí a
mitges: És cert que les alumnes
i els alumnes d'una mateixa
classe escolten les mateixes
explicacions, realitzen les
mateixes activitats, lligen els
mateixos llibres, però, podem
afirmar per això que reben el
mateix ensenyament? Els
ensenyaments que es transmeten, els estan dient el mateix a
les xiques i als xics?
Actualment les editorials ja
es preocupen (millor o pitjor)
de les transversals, ja tenen
més cura de les imatges visuals
que mostren, són més acurats
també amb el llenguatge no
sexista (encara que sempre sense
confondre
l'ordre
d'importància), però... quin
model de cultura estan transmitint? río estan i estem encara
tots i totes ancorats en un
model de cultura que valora
con reals, autèntics i inqües-

tionables els valors masculins?
Quins models femenins referencials tindran les nostres alumnes, per mitjà dels quals
puguen mesurar el desenvolupament personal, perquè el seu
procés formatiu puga donar-se
en llibertat i no en subordinació
a l'ordre masculí? És a dir: la
pobresa simbòlica del gènere
femení, que impedeix que les
xiquetes puguen entrar en el
món precedides i assistides per
una autoritat social del seu
sexe. I que no només afecta a
les persones d'aquest sexe;
també hi ha altres persones que
no es veuen identificades amb
aquestos valors i que poden ser
homes o gent d'altres cultures,
que es troben amb l'obligació
d'identificar-se, integrar-se o
marginar-se. I el dret a ser i
existir com a tals? I aquesta és
una tasca que a nivell escolar
encara la tenim molt endarrerida, doncs la cultura dominant i
els materials utilitzats majoritàriament encara són prou segregadors en tots els sentits.
I és que a les dones ens passa com a una gran part de la
humanitat: estem encara en
trànsit de disposar dels nostres
drets humans. El concepte

androcèntric d'igualtat ens reconeix iguals drets, però amb dificultats admet el primer i més
elemental d'ells: el dret a ser i
existir com a dones. Pensar en
termes de diferència sexual no
és només un exercici filosòfic,
sinó també l'acte inaugural d'un
projecte polític que assumeix
que les dones són subjectes
capaços de ser lliures i autosignificar-se.
Caldrà, doncs, fer una política educativa que capgire les
bases del currículum, al donar
sentit a la presència de les
dones i les xiquetes en l'escola
i així alterar les relacions de
poder entre grups socials i
modificar la jerarquització dels
valors educatius. I aquest camí
és llarg i pedregós, però de
segur que ens durà a bon fi.
Allí ho celebrarem!
Si esteu interessades/ats en
llistat bibliogràfic, el "Cuadernos de Pedagogia" n. 2 245
(Març 96), en el Tema del Mes
sobre Coeducació, inclou una
guia de recursos amb informacions, materials i bibliografia
sobre educació no sexista, coeducació o igualtat d'oportunitats per ambdós sexes, apareguts des de l'any 1989.
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El futuro del servicio educativo en las zonas
rurales de la Comunidad Valenciana
JOSÉ TOMÀS VAREA*

H

ablar del futuro del
servicio educativo
es hablar del futuro del medio rural.
La evolución de la
economia, de la sociedad y de
la cultura ha provocado la emigración de una parte importante de los habitantes de estàs
zonas. La falta de políticas claras sobre el desarrollo rural por
parte de las distintas administraciones hace que el panorama sea sombrío, justo en un
momento en que la sociedad
vuelve los ojos al medio
ambiente y podria vislumbrarse
un futuro esperanzador. Es en
este contexto en el que la prestación de servicios al ciudadano, sobre todo en educación y
sanidad, se muestra determinante para la revitalización de
estàs zonas y donde la planificación de estos servicios por
parte de las administraciones
se deben hacer con criterios de etapas de Educación Infantil y
justícia social y no solo de ren- Primària. Tienen pocas unidatabilidad econòmica.
des y suelen agrupar alumnos
El servicio educativo en el de distintos niveles en la misdiverso y disperso medio rural ma aula. Cuentan con las mínihace que nos encontremos con mas instalaciones, equipamiensituaciones muy diferentes: la tos y plantilla de profesorado.
problemàtica educativa de algu- Este servicio se completa con
na de las comarcas de Alicante algunas unidades de Educación
de pueblos medianos, próxi- de Personas Adultas y el apoyo
mos y bien comunicados, es prestado por los servicios psidistinta de la que tiene una copedagógicos escolares y las
comarca de montana como el extensiones de centros de proAlto Mijares, en Castellón, con fesores. En estàs zonas hay una
pequenas localidades alejadas total ausencia de institutos de
entre sí, con una pésima red de ensenanzas medias, lo que
comunicaciones, agravada por hace que la inmediata escolariuna climatologia adversa y que zación de alumnos en Educaademàs escolariza a alumnos ción Secundaria Obligatòria sea
de aldeas, caseríos o masadas. un tema complejo que la AdmiLos centros educativos de nistración ha de ir desarrollanlas zonas rurales son de titulari- do a partir del "mapa escolar"
dad pública y se limitan a las ya publicado.
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Para paliar estàs situaciones,
a través del programa de Compensatòria se han acercado
recursos económicos y personales a estos centros a través
de los Programas de Actuación
Educativa Preferente (PAEP),
que ayudan a la coordinación y
realización de actividades conjuntas entre varios centros proximos.
Se han realizado Jornadas de
Centros Educativos Rurales
para estudiar diferentes modelos de organización escolar,
como los colegios rurales agrupados, muy extendidos en el
territorio MEC, y las zonas escolares rurales, en Cataluna, però
en la Comunidad Valenciana
todavía no se ha posibilitado
esta estructura de funcionamiento, que consideramos vàli-
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para trabajar coordinadada siempre y c u a n d o la
mente en la superación de
comunidad educativa sea la
que asuma la iniciativa de
problemas comunes.
No obstante, y ante la
su desarrollo.
Cada vez que en Espana
aplicación del nuevo sistema educativo, pensamos
se hace un esfuerzo por
que todavía q u e d a n
modernizar el sistema edumuchos asuntos por concativo se dificulta la escolacretar:
<iSeràn
rización de alumnos en el
maestros/profesores itinemedio rural y se contribuye,
rantes los que impartan las
intencionadamente o no, al
especialidades de Primàdespoblamiento de estàs
ria/Secundaria? íEn què
zonas y aumenta el desecondiciones de horario,
quilibrio territorial: La Ley
General de Educación
riesgo, coste económico,
(LQE), de 1970, dio al trasse van a dar estàs itinerante con la continuidad de
cias? iPara cuando la construcción y puesta en funmuchas escuelas de pequenas localidades, cuyos
cionamiento de los nuevos
la educación en el medio rural
alumnos fueron "transporta- tiene una sèrie de ventajas que centros de Secundaria en estàs
des" a concentraciones escola- también hay que valorar: La no zonas? ^Cómo se va a organires comarcales y a escuelas- masificación de alumnos hace zar la Formación Permanente
hogar, donde no siempre se les que el trato humano sea mas del Profesorado? He aquí algúgarantizaba una atención ade- directo y se pueda realizar una nos interrogantes en los que
cuada, ocasionando distorsió- ensenanza mas personalizada, las Asociaciones de Padres de
nes graves en las familias, pro- la relación con la comunidad Alumnos y los Sindicatos tenduciendo cansancio físico que educativa es mas directa, la dràn que estar pendientes
dificulta el rendimiento acadé- proximidad al medio natural es puesto que afectan a la escolamico y contribuyendo al desa- mayor y las posibilidades de rización de alumnos y a las
rraigo del a l u m n o con su investigación educativa son condiciones laborales de
medio, aumentando, como con- muy amplias. La misma necesi- muchos profesionales.
secuencia, la despoblación en dad de superar el aislamiento
unas zonas ya despobladas. Era facilita la constitución de gru- • Miembro del Seminario de Escuela
Rural Rincón de Ademuz, La Serranía
esta una ley que actuaba con- pos de trabajo de docentes
tra la misma sociedad rural.
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), de 1990, garantiza el derecho a la educación y recoge la
atención de colectivos que
viven en zonas "desfavorecidas". Es una ley que determina
que: "Excepcionalmente, en la
Educación Primària y en la Educación Secundaria Obligatòria,
en aquellas zonas rurales en
que se considere aconsejable,
se podrà escolarizar a los ninos
en un municipio próximo a su
residència para garantizar la
calidad de la ensenanza. (Art.
65.2). Ahora, con el ya conocido "mapa escolar", sabemos
que muchos de los alumnos de
los núcleos rurales van a tener
que ser transportades a centros
mas o menos lejanos a su lugar
de residència.
Però no todo son problemas,
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PRIVAT

Ensenyament privat concertat:
Renovar malgrat tot
ALEJANDRO MARTÍNEZ TUDELA*

a LOQSE assenyala
com un dels seus
objectius principals la
jualitat de l'educació,
que no és sinònim
d'eficiència en els processos
educatius, ni tan sols de satisfacció dels usuaris directes (alumnat) o indirectes (pares i la societat), sinó que significa, sobretot,
formació de persones plenes,
autònomes, capaces de concebir
projectes personals viables i de
dur-los a la pràctica.
En aquest sentit, existeix una
coincidència generalitzada en
que el factor determinant per a
que un sistema educatiu assolesca cotes significatives de
qualitat rau en el professorat,
com a resultat d'una sòlida formació acadèmica i el desenrotllament d'un procés de formació continuada. Per açò, la formació del professorat és un
dels objectius prioritaris de la
Reforma educativa; és l'agent
fonamental en la millora de la
qualitat de l'ensenyament i en
la fonamentació de tot el sistema educatiu.
Fins ací, tots els estaments
relacionats amb l'educació estan
d'acord, des de l'Administració
fins els sindicats, associacions de
signe divers i creences, AMPAs,
centres educatius... però la forma
de dur a terme aquests objectius
és entrebancada per interessos
de tot tipus i, al final, és cert que
existeix preocupació general per
la formació del professorat, però
el professor es queda sol amb la
seua formació, és a dir, la formació és responsabilitat exclusivament seua.
És freqüent veure llargues
pelegrinacions del professorat
per les diferents institucions, on
professors de professors s'esforcen per "posar-los al dia" amb
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ofertes variadíssimes de "cur- tuades algunes crítiques sobre la
sets". En els darrers cinc anys, el seua utilitat, són unànimement
82'8% del professorat, tant de positives, però els matisos són
centres públics, privats religiosos d'intensitat variada. Hi ha qui els
i privats seglars o laics, ha realit- considera absolutament eficaços
zat algun tipus de curs de perfec- i qui relativitza la seua importàncionament i/o formació; una altra cia o, fins i tot, alerten contra una
qüestió és si tots els cursets són nova casta o classe d'ensenyarealment eficaços i acompleixen ment soterrat (Papeles para el
la finalitat per a la qual han estat Debaté, n.9 5).
concebuts. Les opinions, excepL'informe de l'OCDE, "Escue-

RENOVACIÓ I ENSENYAMENT
las de calidad para el futuro",
insisteix sobre l'organització,
contingut, mètode i exigències
de la formació contínua. L'estudi
conclou en dos punts:
- Una formació del professorat
centrada sobre l'escola, ja que
la impartida en centres externs
és útil però limitada.
- Millorar l'estatut i la remuneració dels mestres per poder
assolir en millors condicions les
exigències educatives.
Respecte al primer punt, els
centres privats concertats presenten una dificultat inicial atesa la gran diversitat de centres
que comprenen: religiosos,
seglars, laics, menuts, grans...
fins i tot dins de cada grup existeixen grans diferències que fan
impossible generalitzar, i molt
menys homogeneïtzar, una formació contínua del professorat.
Les respostes poden ser diferents i, fins i tot, contraposades
en centres del mateix caràcter
(exemple: centre religiós, representat per frares o monges).
Encara així, els centres privats
religiosos són els que més cursos d'actualització han ofertat al
seu professorat (81%, front al
76% en centres públics i 75%
en centres privats seglars,
segons P. Q. Blasco i J. Q.
Anleo, 1993).

PRIVAT

Per altra part, existeixen clares contradiccions entre allò que
es diu en els Projectes Educatius
de Centre i allò que es fa en la
pràctica quotidiana de l'ensenyament; totes les limitacions que
un centre educatiu presenta:
pressupostos econòmics, escassesa de materials, relació alumne/aula, relacions amb les famílies, etc. acaben per projectar-se
sobre el professor dins de l'aula
i el converteixen en un instrument dels centres. Així, hi ha
una gran diferència entre allò
que es vol d'ell i allò que se li
demana que faça. És en aquest
punt on es manifesta clarament
la dualitat del professor de privada concertada. Se'l desitja com
un gran professional: competent, formador, eficaç, amb
saber fer pedagògic, i, en canvi,
se li demana "tàcitament" la
seua "presència" a l'aula, se li
exigeix solament una eficàcia
formal i, en ocasions, purament
academicista. El més sorprenent
de tot és que el sistema educatiu funciona!... o això pareix.
Respecte al segon punt, el
reconeixement del professorat
és escàs donat que difícilment
accedeix a llocs de responsabilitat en el centre. El professor
seglar contractat sol queixar-se
moltes vegades pel seu escàs

marge de participació. Per altra
banda, en els col·legis privats
concertats la inestabilitat en
l'ocupació és molt important.
Les entitats titulars prolonguen
moltes vegades la contractació
parcial fins el límit d'allò establert legalment. Quant a la deficient situació econòmica, molts
professors estan obligats a buscar complements salarials mitjançant altres ocupacions. Això
impedeix al professor dedicar-se
a la seua tasca amb la formació
permanent i el tarannà psicològic que l'educació exigeix. La
pluriocupació es converteix,
necessàriament, en un frau per a
l'alumnat.
Totes aquestes causes produeixen un efecte d'adotzenament en el professorat de
l'ensenyament privat concertat,
que es manifesta en una certa
despreocupació davant els canvis exigits per la reforma i un
clar desig d'immobilisme, si atenem les seus manifestacions en
reunions i claustres; però quelcom de la seua vocació docent
ha de quedar intacta quan, malgrat tot, se'ls veu respondre amb
rapidesa i, fins i tot, amb generositat quan arriba el moment.
* Frofesor ESO. Colegio Monte Sión.
Torrent
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CONCLUSIONS
hï'tw un deté iniclaí q«s «w»«rtca als quatre anys
í fifliStlEa aíís vuiL íu·ufïií'oeíMí üort^ïderem ifYSpíesciriefitsle que ®s contemplen les escoles infantils
com un .servei escolat públic a les classes treballadores,
jt>> Oue davant e! fracàs escotar, no puguem
acceptar-ho corn afracàsde)» xiquets i xíquetss,
sine de la Institució escolar i del tipus d'«senya*
mant; per tant, reclamem «i <J«t flus els mtstrw
arnb alternatives no compten amb entrebancs en
«l'aeu treball (recolzament q:u« tota instituraó
'• L'organitzactó cooperativa de la classe.
'f Arrelar et treball escolar feies da tos progra- progressista deu ferí, donant vies obertes a !a
rn|cíons fins a tes 'activitat» a l'aula) a la cultura realització de programss sttematiu* a l'escola.
popular i els entorns concrets on desenvolupen • Altít mateix reclamem la necessitat de que pu«Is xiquets i xiquetan les. §tu«* «xperfèrwte» vi- ' , giian formar-re equips de treball estable* a te
escoles í que r»o «igtien ctesfess f si -fj^KÍtXK vi
ttte.
«• Partir dels interessos i vivències dels t.íitnistí·stlvMJ propugnem l'wtabíSïtat dels
equip® als centres i comarques,
xiquets/88,
c) Oue davant els decrets q«s van a donar
i» Organització cooperativa dels mestres (en
forma a te píaníllles d* c«n»s, no es ortstaüttóse a la comarcal,
ï* Practicar la investigació i els mètodas natu- -zeiri perillosament les esp»ctaiitats parwüant
l'horari i les assignatures com a via del treball asrals corn a recursos d'aprenentatge signiíicatiu,
A l'8s««mtotei de conclusió» as valoraren colar,
d) Üue «s facilitin !w tK*sdw de mestres,
carn a purrts reivindicatius hnmadJntB:
•a) t'educació comença amb la vida. L'esco- com aquest sstatge, per a la invsstia»dó.i renolarització, arnb les escoles Infantils. L'Adminis- va«ó pedagògica, enteses com «treballdocent,
e) Que publicacions, treballs escotarà 1 p«t»«
tració anomena (suposem que per criteris econèmjc*} «preescolar» al període, inicial de l'EGB fldgtes., etoèíWi, compten amb a) ressò «tectlu a
qUe comença als quatre anys. Nosaltres som 'Tec «scoles. Això necessàriament passa pel sucontraris a aquesta denominació í entenem que port econòmic escatant,

» i sswdtants. d» Magisteri, reunits a
i'gstatga ei* Pedagogia í'rsbst, organitzat pal
MÇEP {Mestres FfsinetH realitzat al col·legí púbtte Blasco Ibàííez, de (wislvarross, els dies 24 i 26
de] març de 19M, *sprés de les sessions d» treb!ÍS, volem manifestar:
Oue ei M CEP, com a organització de mestres
preocupats per «profondïr «n la renovació peíÍ9g4gica c«P auna esc* populir i «riantimn, té
édm a elements bàsics de treball a l'escola:

f! Ü4J« per als treballs tom la correspondència escolar, Intercanvis, eixides de f «cola., etcètera, desapareguan les dificultats administratives. L'íiKíBtèfM·Sa c'uii fraricuteig especial i d'un
segur «soolar oííeïnl per a I» eixide» seriïn un
avanç pontiu.
g) Que la titolació del graduat escolar desapirega com a objectiu í eix de l'EGB; reMndiqüew l'ensenyança bàsSc« com s cuftura a
ateattçar per tothom, i per wnt, la neoussèrta formulació de l'escola en base al procés cf aprenetntatge»
h) qus les «coles on hi han mestres dats
movírrwnts de r»nov*cí6 pedagògica elaboren
un pla d« treball ! siguen considerades escoles
espedals ds pràotkjuss, or» ets atunn·s·d· Magisteri troben @x«rnpies innovadors en ia s«'a
formació inicial, com a futurs educadors proFínalff»nt, exipm e! reconeix·ïfíMirt per pirt:
de CAcírBWstracíd del llarg treball dy t«terme pal
•'MCEP í sltres grups, al camp de l'ensenyament
per ta njnovacíd pedagògica, que necessària*
ment
per tenir «n compte les ssuss pràctiques innovadores ï la seua reflexió, tenint-ta prasent tant als programes de formació inicia! a les
escola» de Magisteri com als pragrernes ïnstftttcíonaïs d» formació pwniíoent del professorat
que elabora la Conselifíís (fEduçadó,
Matarrosa (València), 8 25 ds març ds 1984
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I ÇO N G RESO
Durant* ï» Oli* 8 al 10 * pastitN) ros»; d* ditíten*m ea c«Mrú en Batcmlon». «i t confjre*e
de Mwlmiantoa da nwioyieldn P«t)»sÓgica
(MRPl, «fteu«nlro qu® ha tíoisrwsdo w» •*><•
de 600 «r»«ftai«s, sntee los «ju» M «ooénirtbíWi
una «telosicifin d«:l Psfe Vatenciè, tfffan a tsonocar * h sooï«^4 y 9 los propios. «i»»Bar»t« qu$
6$ tt «ftowcWn p«dagdflte« ¥« «i corwaeuíiv
c», què sort !«» MRf", què :has«fl y «wl Inçlelw»els pratendin ton» «t t* icclfin aducsativ»,
De hecho, por rt Ctmg»» «Jreuisrofi no tóto
tew oonflf osi$W«, (Sit·gadtw «t» «u p»h(

ta P^ÍMÍW IMCXP),

prop» cuemta. o §f ««las a la iubsí·ncte d» syun.ÍW*P«CB as d*j'aron c*sr pot las swlones «Ket*
Mi o por Iw easstM qua cada «egfttíórs tanta
Instatadas.
A la espars d* *!ora«Ior*s méa pnrfunda*
qua re«ïeer> to» MW M. Pafe Vaten«i, y a ia
qui'hart «I prAtfnw» Consol Naofoiwl de ST&
PV, «dalantamoa «na» tfntss y sigww* concta.
ar una ítfea de So cí(j« fua *i

plutaforrrsi 4» tofeiits •».%(» tl «mM» d»
«$éWÍ« públic* qui dsiaan los MBP. con todas
is «san»ieu«fteÍ8s «Mndíwtwas qu« <9fto plai*tta y pwa buactr Iw ttwn bdacie de wlaeidft
de los MfliP anirà si y <te fetm con li AAíiirïWraoi.ófl,
Durartto t«da u«i ««m»na, quínientos #n«fitnM* * todo «S &?wí0, vtMHtado· «n tn*y «r t» iwefior grada a la. tarm 4» !i wn««dtei
p«jBg6gíoi, h*r» «on'»*te,, iran hnnncambiad»
«J#rttro y fuera dti CoB§r»»o Ideas,
tan ínwmtetda re^t » 9!:

J» «scuste piiblisi,. a» todb **» te líüya «ammM» UA MlBlílítto. d» Eduaieíòf» ya «• t» (jor SÍ
u» tacte hàtdrico, B<|«» tl: MÏPl*»ïo * Edu«ícídn reflsxforw whr» fe» «onçlpaíona» dai
Gsnp»«í» y aetü» aprosàmíndosíi o sterfMtose
dst parirnslfc» d» to* m1»M8 as w» «JBSàfto qy«
ptwe* hi«Mf aoapta* Mwss,"8Sf ¥ «W» tos ^«P
no *ban cMtor. ü.Hgbrí wííeMílMMfef*/ eï MI»
nattrio aoísre tes raçísnendseiónss •» »«lor9«
etoni» <)u* «te Se UHDE h»
«1 Çaí««w eia
MRF? En lm «wlíj«« (W Senado Iwdrtrww to
Ui4 C9W ha ^uBítedo «QntMttdK li «el in

UNHECHOMISTOfliCO
El Cortfiret» eurgcí dal úWkm «teuantro ordínarfo d» (Os MBP» ftetebwsia «n S*ín»f»i ei
i cura» y a «fe ete la oferta del minittro
s d» irtsttoiïr un «ncy*nt»o
i w IB iwiowisiórt

bMdact -<le éstn, «tno por la f ueras y la unldM de
te MRP. En ttto .senfldo, a» d» Hgim/bem, f»
«t·fWo·dar·, la filta ds wUn polMc* (M dir*»ter gciuml ds te Conwltaría, qu» repMtànUblI *!
Conmll «í» «t wíte é» el*usu«. al intentar h***'
nwnaa tut e-íarío» wbflt IM «wBolot, «n un
Congtsso.

Tanto pon»ncit»«0«w «snctoione* ípwtW"
rtn «m jsnwi pyUcadas, Y de «Ito daremos pun»
ttrfmwite euente. Wilsuíta tan», *n putofci«íarwa como «GomuiStM feptíf*» in," 15S y
, «GKiwla &»S*Ws» {n.« 2,^700-1(51) han apa»
FimítaetóM* ««tsa «afaladn* Utempo pwa
<Jiíic*slén y cantidèd .tfft flwtwWí, B» en «Nbajo
et 8«n vrtar part hfews(én·an'lo@BWilfW y
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20 anys després
En novembre de 1976, fa 20 anys, el moviment
unitari, pluralista i participatiu que havia engegat
el professorat va decidir transformar-se en Sindicats de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament i confluir en la UCSTE (Unió Confederal de
Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament).
La UCSTE, contràriament al que passà en altres
organitzacions, no fou
una creació artificial,
sinó la conseqüència
directa de la confluència de les coordinadores de delegats i delegades i representants
de centre en els primers anys de la transició política. I tot açò, a
partir de la radical
sobirania dels seus
membres.
Al País Valencià, a
partir d'una estructura
assemblearia, naixen
el SATE (Sindicat
Assembleari de Treballadors de l'Ensenyament) a València,
l'STEA (Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament d'Alacant) i
l'STEC (Sindicat de
Treballadors de l'Ensenyament de Castelló). En març de 1979
aquests sindicats creen
la Federació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, que celebra a Elx el
I Congrés, sentant les bases d'un model sindical
nacional, autònom, de classe.
La dècada dels 80 es caracteritza pels continus
atacs a aquest model sindical per part de l'administració, amb la connivència d'altres forces sindicals, i també en aquests anys es produeix la
ruptura de la UCSTE en dues confederacions.
L'any 1990 es produeix la reunificació de les confederacions UCSTE i STEC i es crea la Confederació d'STEs
Les primeres eleccions situen l'STEPV en la primera força sindical. Les posteriors, 1990 i 1994, tornen a situar l'STEPV com a majoritari en l'ensenyament públic i avancem en altres com l'ensenyament privat (malgrat la desaparició de la UTEP).
Nous sectors s'hi incorporen: de l'ensenyament

(Universitat de València i Castelló, PAS de les Universitats, Personal Laboral d'Educació,..) i d'altres
com l'Administració Local, o el cas més destacable
de la Funció Pública Valenciana.
L'exercici constant de la pròpia sobirania és el
que ha permès aprofondir, en aquests 20 anys,
sobre el propi model, des d'aquella UCSTE fins a
aquest STEPV-Intersindical Valenciana.
El VI Congrés (Morella 1995) opta per
estendre's cap a d'altres sectors, confluint
en la pràctica amb
aquells
col·lectius
que estiguen interessats en la construcció
d'eixe model sindical,
sempre des del respecte a la mútua sobirania. Per això la
denominació Intersindical Valenciana, que
s'afegeix a STEPV, és
un projecte de futur,
una voluntat de treball per estendre i
recuperar
aquelles
característiques que
han de constituir la
base irrenunciable de
qualsevol forma de
fer sindicalisme: la
participació i el respecte a la voluntat
dels treballadors i treballadores, expressada
democràticament, en defensa d'una societat
cada vegada més justa i solidària. En definitiva,
un sindicalisme nacional, que contribuesca a
vertebrar la societat valenciana, autònom,
assembleari, progressista i de classe.
La nostra història comença molt abans, però
ara fa vint anys d'aquell dia en que es va decidir
que calia una estructura sindical estable, que
calien els STEs. Noves generacions s'han incorporat a l'ensenyament, a la tasca sindical, a la lluita de cada dia. Altres companys i companyes ens
han anant deixant en aquests vint anys. Però els
STEs continuaran vius mentre les noves generacions mantinguen viva l'alegria, l'esforç i la
il·lusió d'aquells i aquelles que tan s'esforçaren,
ara fa vint anys.
A totes i a tots ells, moltes felicitats.
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