
No és el moment. El Govern
ha de tindre d’altres priori-

tats. La primera, atendre com cal
l’ensenyament obligatori. Cada
curs augmenten els barracons.
Primer, no hi havia mapa escolar,
però el van fer ells. Després, no
podien gestionar tants projectes
de construcció com havien fet
entendre. Ara, el propi conseller
diu que no troben mà d’obra. És
curiós que allò del tot-va-molt-bé
perjudique precisament l’ense-
nyament públic. La diversitat que
suposa atendre tot l’alumnat fins
els 16 anys, o es resol adequada-
ment o es convertirà en una mina
d’espoleta retardada en la xarxa

pública. El professorat necessita
instruments i formació específica
al respecte. Els centres públics
pateixen des de 1995 una pràcti-
ca congelació del pressupost per
atendre la seua despesa ordinà-
ria. Respecte a l’any passat, el
mòdul econòmic per unitat
d’Educació Primària ha augmen-
tat en el 2000 només en 1.455
pessetes; el de valencià, 354, i el
de Pedagogia Terapèutica, ni una
sola pesseta. Les coses no estan
millor en Educació Infantil. Hi fal-
ten 300 unitats, segons el que diu
el Mapa Escolar. 
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L’all...
Als responsables de Ràdio Televisió

Valenciana,pel seu empeny insistent
en silenciar l’èxit en la convocatòria de
les Trobades d’Escoles Valencianes. Els
mitjans de comunicació valencians de
titularitat pública tornen a mostrar-nos
amb aquestes pràctiques desinformati-

ves el seu partidisme més sectari.

...i l’oli
A la Plataforma Salvem el Cabanyal-
Canyamelar,de València,que mante-
nen una vaga de fam en senyal de
protesta contra el Govern municipal
per l’anunciada desfeta urbanística
del barri. Les immobiliàries pretenen,
de nou, fer l’agost a costa del veïnat.

S U M A R I

7 Entrevista amb
Pilar Tormo, una
mestra a l’institut

140 docents en la
Jornada de
Secundària

4
5

Educació canvia
l’arranjament
escolar

16 Les Trobades
trauen la llengua
al carrer

En el congrés d’una de les dues patronals
d’Ensenyament Privat, el  passat 6 d’abril, el
conseller de Cultura, Educació i Ciència,
Manuel Tarancón, anunciava la concertació de
l’Educació Infantil de segon cicle. La decisió del
conseller s’inscriu en la línia traçada de concer-
tació total, el primer episodi de la qual es va
donar en l’estiu passat amb la concertació de
centres privats d’élit. Alguns d’ells, com el del

col.legi María de Icíar, de Riba-roja, han motivat
posteriorment la revisió de l’expedient de con-
certació, atés que els seus propietaris acumula-
ven deutes milionaris amb la Seguretat Social.
La mesura del responsable educatiu del Consell
no figura en el text de la proposta de Pacte
Educatiu presentada a la comunitat educativa.
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Tarancón anuncia la
concertació d’Infantil

Amb la
generalització
de l’ESO 
reviscola 
el debat sobre
la Reforma
Tot i que aquest curs s’aplica,
per primera vegada, la totali-
tat de l’ESO, ja s’ha engegat
un gran debat sobre aquesta
etapa, el nus gordià del qual
és el seu caràcter comprensiu.
Aquest debat o aquesta polè-
mica s’està lliurant, fonamen-
talment, entre el professorat
de Secundària i, darrerament,
ha comparegut també el
Ministeri d’Educació, el qual
no amaga ja la seua voluntat
de reformar la concepció ori-
ginal de l’ESO.
Aquesta revista, amb l’objec-
tiu de contribuir a l’impuls
del debat, reserva en aques-
ta ocasió un protagonisme
destacat a les posicions exis-
tents, alguna de les quals
semblen desencertades des
d’una perspectiva de defensa
de l’ensenyament públic. El
desig d’oferir eines per al
debat, però, aconsella d’in-
corporar-les. Aquesta és la
raó que justifica la reproduc-
ció a les pàgines centrals
d’un document elaborat pel
professorat de l’IES Serra
Perenxisa, de Torrent. A
aquest article respon en gran
mesura el treball de José
Gimeno Sacristán, professor
de la Universitat de València,
publicat junt a l’anterior.
L’entrevista amb Pilar Tormo,
una mestra de l’equip direc-
tiu d’un institut de
Secundària, serveix per com-
pletar una primera aproxi-
mació a alguns dels proble-
mes detectats. Per altra
banda, l’Atenció a la
Diversitat ha protagonitzat la
XII Jornada d’Educació
Secundària organitzada per
l’STEPV-Iv i sobre la qual
també informem en pàgines
interiors.

Pàgines 5, 7, 8 i 9

Manuel Tarancón va inaugurar el curs acadèmic presentant-se al col.legi privat María de Icíar, de Riba-roja. / MÓNICA TORRES (El País)

ÚLTIMA HORA
Convocades
oposicions per als 
cossos docents de
Primària i Secundària
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El conseller va ocultar la iniciativa en la proposta de Pacte per l’Educació

No és el moment
V. Esteve
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Temps de matrícula

La roda del temps ha arribat a la matrícula esco-
lar. S'ajusta l'hora i l'oferta educativa que hi fa
cada centre. El camp s'acoloreix amb les flors i

les comarques amb les Trobades de l'Escola
Valenciana. El curs vinent es prepara ara. Hi haurà
120 unitats més d'Educació Infantil en la xarxa públi-
ca. Més de 50 instituts incorporaran de bell nou
alumnat des de primer d'ESO. L'espai i el temps que
deixen, el guanyen més de 100 escoles. Hi haurà 14
línies més en valencià. Les plantilles dels instituts
creixeran en un miler de professors i professores
nous.  Quan arriba la matrícula, les famílies parlen
d'ensenyament. Cal que se'n parle, i molt. Ara vol-
dríem que la societat s'estimara l'escola pública, que
optara per aprendre en la llengua pròpia. De vega-
des es fa inevitable pensar si tants retrets com li fem
a una Administració que se'ls guanya a pols, potser
contribueixen a enterbolir la imatge de l'ensenya-
ment públic davant la societat. Però, què fer? Només
així, empentant, hi pot haver un servei tan bàsic com
l'educació amb quotes de qualitat a l'abast de
tothom. Tant si ens va bé en la vida com si no, l'edu-
cació, com la salut, és un dret humà que ha de que-
dar garantit en una societat que es diu democràtica,
en un Estat que es diu social. Inevitablement, s'ha de
fer soroll quan cal lliutar per allò que s'amenaça. El
silenci en algunes ocasions és per als panxacontents.
Més amunt, hem parlat de les novetats en l'oferta
educativa per al curs que ve, però no ho hem dit tot.
Encara hi ha 300 escoles públiques que no tenen uni-
tats de 3 anys. Només la meitat dels instituts tindran
el curs que ve l'alumnat des de primer d'ESO. Fa cinc
anys es creaven més de 40 línies de valencià a l'any.
Poc més del 50% dels col.legis públics tenen ensen-
yament en valencià, i no passa del 4% dels privats!
Encara es donen llocs de treball en valencià a pro-
fessorat sense tenir els coneixements imprescindi-
bles. En comarques castellanoparlants hi ha alumnat
que no pot aprendre una de les dues llengües ofi-
cials. I tanmateix, l'escola laica, democràtica, bilin-
güe... i gratuïta és l'escola pública, si és açó el que
ens estimem per al servei educatiu. Si comprengué-
rem la raó per la qual el Govern no troba mà d'obra
per fer centres escolars, però no li'n falta per fer
obres mítiques... aleshores sabríem el que cal fer ara
que arriba la matrícula. Podem començar per anar a
les Trobades.
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Sí, existeixen
Xelo García Murillo

El professo-
rat  sol
donar una

primera resposta
afirmativa a la
pregunta de si
l'escola mixta és
o no coeducativa.
Entre altres
coses,  raonen,
perquè les xique-
tes i els xiquets
estudien el
mateix. "Ja no és
com abans", em
diuen.
Després,  quan
comencem a par-
lar de patriarcat,
d'androcentrisme
i sexisme, de com
la històr ia,  la
llengua, la litera-
tura i la ciència que encara s'estudia a les escoles
no s'han deslliurat al llarg dels segles d'aquest pen-
sament pel qual "l'home" -i no les persones- ha
estat i és encara el centre de l'univers, podem
començar a plantejar-nos si les xiquetes i  els
xiquets aprenen el mateix i, conseqüentment, si
poden començar una vida d'igualtat real.
Diu Marcela Lagarde (mexicana, etnòloga, mestra i
doctora en Antropologia) que les dones patim
"orfandat genèrica", i ho explica raonadament pel
"desemparament, la manca d'arrelam femenina
autoritzada, la por davant la vulnerabilitat a les vio-
lències i la sensació subversiva a la menor identifi-
cació política de gènere, l'experiència d'estrangeria
en la pròpia terra, la casa, el cos...". I afegeix:
"Milions de dones del segle XX han passat per les
aules, arribada  l'era de Gutenberg, la tecnologia i
les professions, i, en la seua immensa majoria, no
aprengueren teories, accions ni fets històrics viscuts

per dones. Ni una
idea reivindicativa
de gènere va ser
estudiada als nos-
tres llibres de text
ni  anotada als
nostres quaderns.
La tasca de les
xiquetes i adoles-
cents, els assajos
de les joves no
han inclòs res
relacionat amb el
seu gènere.   Els
exàmens i les ava-
luacions no mos-
tren què saben de
la seua història i
de les seues
ancestres, ni de la
seua pròpia exis-
tència i ubicació al
món, de les pre-

caucions mínimes per evitar experiències danyoses
o dels seus drets com a dones. Hem anat a l'escola,
espai emancipador i il·luminador, a refermar des
del saber i la raó científics que les dones no existim.
I que si existim, no importem". És dur, però és així.
Potser si parlàrem d'un altre col·lectiu que no fóra
el de les dones ho veuríem més clar. 
Estic convençuda que aquest és un tema clau de
reflexió per al professorat. Si és cert que als centres
treballem amb moltes diversitats, hi ha una certesa
superior que, per ser tan evident, tan estesa, tan
antiga i arrelada, costa més de reconéixer i d'ac-
ceptar: l'existència de dones i homes. 
El meu reconeixement a Marcela, dona sàvia i femi-
nista a la qual he tingut la sort de conéixer i escol-
tar recentment a Alaquàs, perquè m'ha fet pensar
molt sobre el currículum i els materials a emprar en
la nova escola de la igualtat. Perquè les xiquetes sí
existeixen.

T O T E S  I  T O T S

En les societats democràtiques
el poder és la força legitimada per
a establir un ordre determinat,
distingint l'ordre pròpiament dit
dels òrgans que l’encarnen.
D'altra banda, el control desenvo-
lupa la funció de regular la comu-
nicació afavorint l'adscripció, fort
o dèbil, de persones i grups en
funció del model d'adquisició de
categories i de relacions. A
l'Administració educativa la fun-
ció de control és exercida pels ins-
pectors tant cap als centres com a
cap a l'activitat docent del profes-
sorat. De fet, la normativa actual
concedeix la Inspecció la conside-
ració d'autoritat pública en l'exer-
cici de les seues funcions. Amb
això l'Administració busca garan-
tir la màxima eficàcia dels recur-
sos per a obtenir els objectius pre-
fixats i assegurar l'eficiència del
procés que es controla.

Per això, el control està estreta-
ment associat al poder. I el possi-
ble "poder" de la Inspecció esde-
vé d'un ús democràtic de la legis-
lació i les normes que regeixen en
el sistema educatiu. És un "poder"
que garanteix els drets dels ciuta-
dans en l'ús del servei de l'educa-
ció. La Inspecció estaria més prop
del concepte de supervisió, ja que
l'acció inspectora és també aten-
ció, observació i prevenció cons-
tant, oferint garanties i seguretat a

l'alumnat, professorat i, en gene-
ral, a tots els membres de la comu-
nitat escolar.

Un model progressista de dis-
curs pedagògic emfasitza l'adqui-
sició de competències a través de
la interiorització personal. Aquest
esquema instructiu demana un
model de control dèbil que possi-
bilite un diàleg (comunicació) que
personalitze l'adquisició.
Interessa, per tant, la separació de
poder i control i la justificació
d'un model de control no subjecte
a l'estructura de poder.

Intentar que una inspecció
depenent del poder executiu exer-
cisca, al mateix temps, les fun-
cions de control regulació i les de
control avaluació és contradictori.
Les primeres envaeixen i invali-
den les segones. Concebre la
Inspecció com un òrgan professio-
nal de l'Estat per al control ava-
luació de l'educació, independent
del poder executiu, és una garan-
tia d'equilibri i d'aprofundiment
democràtic. En les societats demo-
cràtiques l'educació ha de ser ges-
tionada pel partit que governa per
a impulsar el desenvolupament de
determinades polítiques, però l'e-
ducació és un bé públic que ha de
tindre una projecció superior a
l'estricta conjuntura dels succes-
sius governs de què es dota una
societat.

La Inspecció ha de convertir-se
en un òrgan de control avaluació,
professional i independent del
poder executiu, sensible al discurs
educatiu i de l'organització esco-
lar, aportant un factor de contrast i
equilibri. La Inspecció ha d'en-
quadrar-se en l'esfera de la lògica
administrativa, emfasitzant certes
possibilitats de control per raó del
context, del rol, etc., però la com-
plexa funció de control possibilita
obertures a marcs alternatius que
suposen el contrast sistematitzat
en les relacions sòcio-educatives,
operant com a sistema de garan-
ties a escala personal i institucio-
nal.

El principi d'autoritat de la
Inspecció no s'ha d'exercir des de
l'arrogància, sinó des de la fideli-
tat a la legalitat vigent. Els inspec-
tors i inspectores no han d'estar
subjectes a un govern determinat
o a un conseller concret, i sí a l'in-
terès públic general, estant legiti-
mats, en cas de desacord, a
enfrontar la seua opinió amb la
dels seus superiors, dins del marc
de discrepància que marquen les
disposicions legals. Es fa necessa-
ri un canvi qualitatiu en l'enfoca-
ment d'una Inspecció que centre
el seu treball en la professionalitat
i responsabilitat per servir a l'inte-
rès general dels ciutadans usuaris
del sistema educatiu.

D E S  D E  L A  I N S P E C C I Ó

Inspecció, control i poder 
Santiago Estañán

/ ARXIU
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No era ni el moment ni el
lloc. Tampoc era la pri-
mera vegada. La políti-
ca "sense complexos"

del conseller Manuel Tarancón
el va portar en setembre a
inaugurar el curs en un centre
privat d’alt standing que aca-
bava de concertar, malgrat
tenir grans deutes amb la
Seguretat Social. Ara, la matei-
xa manca de complexos, l’ha
dipositat directament a la trona
presidencial d’un congrés de la
patronal per anunciar que els
diners públics asseguraran
també el seu negoci en els
trams educatius no obligatoris:
de moment, en l’Educació
Infantil de segon cicle; que
assumiran els seus deutes amb
els treballadors i treballadores
del sector i, ja posats, continua-
ran finançant l’ideari i la con-
fessió religiosa de l’empresari.
Pels antecedents que cone-
guem (a les Illes, per exemple),
amb el concert la patronal con-
tinua reiterant les mateixes
il.legalitats laborals: subcon-
tractació, persones que treba-
llen en aules diferents de les
que estan concertades. Però
encara no es mostraren plena-
ment satisfets: Els terminis
anunciats pel conseller els
semblaren massa llargs, recla-
maren més diners per al fun-
cionament dels centres i, en la
cloenda del congrés, exigiren
la concertació del Batxillerat i
la Formació Professional.
Per la seua banda, el conseller
ha buscat el millor escenari per
a obtenir un aplaudiment auto-
màtic que en cap altre àmbit
haguera aconseguit. A canvi,
ha deixat ben clar amb qui l’in-
teressa signar el seu Pacte per
la Qualitat de l’Educació. Ara
ja no és possible que la concer-
tació de l’Educació Infantil es
presente davant la societat com
el resultat d’un pacte amb totes
les parts de la comunitat edu-
cativa. És, simplement, el
resultat de la majoria absoluta
del PP. Que no juguen a ser
dialogants, pactistes i amants
del consens.

Aquesta vegada, el
Govern ha anat molt
més lluny d’on ens
ha portat la seua par-
ticular aplicació de
les grans lleis educa-
tives, la LODE i la
LOGSE, els mana-
ments de les quals,
en tot cas, reserven
els concerts amb
centres privats a
l’ensenyament obli-
gatori. Per això,
Tarancón ha fet ús de
la tercera i última llei
orgànica, la LOPEG-
CE, la qual no esta-
bleix nous concerts
per als trams no obli-
gatoris, però els per-
met. Es tracta, per
tant, d’administrar
les prioritats políti-
ques (amarga irònia
aquesta, la dreta fa
ús d’una llei socialis-
ta que no va votar i
que va rebre com a
únic suport social el
de la patronal,
durant la seua trami-
tació en el Consell
Escolar de l’Estat).
No era el moment. El
Govern ha de tindre
d’altres prioritats. La
primera, atendre com cal l’en-
senyament obligatori. Cada
curs augmenten els barracons.
Primer, no hi havia mapa esco-
lar, però el van fer ells.
Després, no podien gestionar
tants projectes de construcció
com havien fet entendre. Ara,
el propi conseller diu que no
troben mà d’obra. És curiós que
allò del tot-va-molt-bé perjudi-
que precisament l’ensenya-
ment públic. La diversitat que

suposa atendre tot l’alumnat
fins els 16 anys, o es resol ade-
quadament o es convertirà en
una mina d’espoleta retardada
en la xarxa pública. El profes-
sorat necessita instruments i
formació específica al respecte.
Els centres públics pateixen
des de 1995 una pràctica con-
gelació del pressupost per
atendre la seua despesa ordi-
nària. Respecte a l’any passat,
el mòdul econòmic per unitat

d’Educació Primària
ha augmentat en el
2000 només en
1.455 pessetes; el de
valencià, 354, i el de
P e d a g o g i a
Terapèutica, ni una
sola pesseta. Les
coses no estan
millor en Educació
Infantil. Hi falten
300 unitats, segons
el que diu el Mapa
Escolar. I adequar
una bona part de les
instal.lacions on s’u-
biquen aquests
xiquets i xiquetes.
No s’ha enllestit
encara la negociació
de les plantilles de
F o r m a c i ó
Professional: s’hau-
rà de fer a partir
d’una bona oferta
de mòduls i cicles
formatius en la
xarxa pública.
L’Educació Especial
necessita molts
recursos. Els serveis
p s i c o p e d a g ò g i c s
treballen amb zones
tan grans que no
arriben en bones
condicions a tot l’a-
lumnat que els

necessita. El cabdal d’immigra-
ció és important en algunes
comarques del País Valencià;
necessita aules i un bon plante-
jament educatiu intercultural.
Amb tot, el conseller anuncia
també que la planificació de
l’Educació Infantil de 0 a 3
anys es farà amb el mateix cri-
teri de complementarietat, és a
dir, oferta pública i privada
gratuïtes. Una fal.làcia més: la
privada ja té l’oferta a totes les

ciutats; la pública només té 31
escoles infantils en tot el país.
En el context actual, quan hi
haurà una xarxa pública? Quan
la privada atenga ja la deman-
da? Més encara, tal i com
pensa el conseller Tarancón,
per què hauria de haver-la?
Amb el que hem dit fins ací
volem remarcar que la qüestió
no és si subvencions o concerts
en l’ensenyament privat. La
qüestió és prioritzar ara les
necessitats de l’ensenyament
públic per tal que tot el seu
potencial de qualitat es desen-
volupe i s’estenga amb un
abast universal: laicisme, inno-
vació educativa, gestió demo-
cràtica, bilingüisme... Perquè
ens temem que, reduït el servei
educatiu a un fet més de mer-
cat, o es fa ara o no es farà mai.
La dualitat educativa (ara ja
existeix pel que fa a la presèn-
cia del valencià) es consolida-
rà, tot reservant per a l’ensen-
yament públic un paper assis-
tencial, si més no allà on s’haja
instal.lat la privada. Només cal
pensar en una cosa: els centres
privats acaben per seleccionar
el seu alumnat i, a més, el
poden mantenir en una única
instal.lació durant tot el perío-
de d’escolarització, abans,
durant i després de les edats
obligatòries. I açò esdevindrà
el màxim valor de mercat... per
a qui el puga pagar. Ara
mateix, en certa premsa local
de la ciutat de València s’anun-
cia un centre privat amb la
imatge de tres jovenetes clòni-
ques a la vora d’una piscina cli-
matitzada. Aquest centre està
concertat. A partir d’ara ho
estarà per partida doble.
Malgrat tanta harmonia visual,
aquest centre hauria de tancar
si no rebera diners públics. I
tanmateix, el que ven és distin-
ció, no inclusió.
La justícia social diu que les
classes benestants poden espe-
rar. Més encara: haurien de
poder esperar còmodament en
un bon centre públic. El mes-
tissatge social també és desitja-
ble.
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Mai en tindran prou
Vicent Esteve

Durant els darrers mesos
ens han visitat l'escola
representants de tres

entitats bancàries. Tots tres han
mostrat interés per l'escola.
Tots tres ens han oferit mate-
rials didàctics interessants i
útils. En un cas, sense que a
canvi hi haguera que fer res,
els materials, simplement, por-
taven l'anagrama de l'entitat.
En un altre cas, l'alumnat,
acompanyat de pares o mares,
havia de passar per la seu del
banc per arreplegar uns com-
plements. En el tercer cas
havia que enviar per correu
unes fitxes.
En tots tres casos els materials
eren interessants i podien
resultar útils als xiquets i
xiquetes. En tots tres casos,
l'escola i els seus usuaris eren
considerats com a part del mer-
cat.
Les mestres ens plantejàvem:
¿Què fem? ¿Donem la possibili-
tat d'adquisició d'unes eines
educatives que possibiliten uns
aprenentatges i poden ser una
alternativa vàlida als moments
d'oci dels xiquets i xiquetes?
¿O intentem mantenir la inde-
pendència de l'escola de tot

tipus d'influències mercantilis-
tes?
Confesse que la resposta no és
fàcil, sobretot perquè les ofer-
tes de les entitats bancàries
esmentades no són una excep-
ció, sinó que tot tipus d'empre-
ses mostren interés a entrar al
món de l'escola. Per exemple:
una marca de compreses ofe-
reix un programa d'educació
sexual, una empresa d'assegu-
rances ofereix un programa
d'educació vial, firmes de pro-
ductes alimentaris ofereixen
xarrades i visites escolars per
veure el procés de fabricació
del producte en qüestió, mar-
ques de roba esportiva oferei-
xen xarrades sobre anatomia,
etc. Cal constatar que totes
aquestes activitats vénen pro-
gramades des dels respectius
departaments de publicitat.
Com defugir el bombardeig a
què ens veiem sotmesos en els
centres d'ensenyament?
Un aspecte diferent però de les
mateixes característiques és el
que fa referència als llibres de
text. Durant tot el curs, els
representants visiten les esco-
les, demanen dades sobre el
nombre d'alumnes de cada

curs, volen saber de quines
editorials són els llibres que
utilitzem i, finalment, ens mos-
tren els seus productes. Com
que al professorat li interessa
conéixer les ofertes que fan per
tal d'analitzar-les abans de
decidir, se'ls sol acollir. Gairebé
sense adonar-nos-en, al llarg
del curs hem dedicat vàries
hores de la nostra feina a
col·laborar en els estudis de
mercat de les editorials.
Finalment, no vull passar per
alt el mercat dels mitjans de
comunicació, que afegeix a la
qüestió econòmica la qüestió
ideològica. Aprofitant l'interés
que té l'ús de la premsa a l'es-
cola, la Conselleria gasta prop
de cent milions de pessetes en
subvencionar un nombre
determinat de diaris per a les
escoles. Com tots i totes sabem,
els més afavorits són aquells
que tenen plantejaments ideo-
lògics pròxims als governants, i
en són exclosos els no afins. No
cal dir que la major part d'e-
xemplars, en la majoria d'esco-
les, passen directament al con-
tenidor de paper. Crec que tots
i totes haurien de reflexionar
sobre el tema.

Escola i mercat
Carme Miquel

A PEU D’AULA D I N O

TTrroobbaaddeess  dd’’EEssccoolleess  VVaalleenncciiaanneess

15 d’abril: Bocairent, la Vall d’Albaida
6 de maig: Genovés, la Costera
7 de maig: Xaló, la Marina Alta

27 de maig: El Grau de Gandia, la Safor i la Valldigna;
Alcoi, l’Alcoià i el Comtat

4 de juny: Monòver-Cases del Senyor, Valls del Vinalopó; 
La Vila Joiosa, la Marina Baixa;
Guardamar, el Baix Segura

Manuel Tarancón. / MÓNICA TORRES (El País)
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V. M., Redacció
La Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència ha publicat al
DOGV les Ordres per les quals es
modifiquen tant les unitats esco-
lars (20/3/2000) com els llocs de
treball (28/3/2000) dels centres
públics d'Educació Infantil
(segon cicle), Primària i Educació
Especial de titularitat de la
Generalitat. L'Administració ha
decidit que no es faça l'adscripció
als IES Clot de Moro, secció de
Secundària Clot de Moro, IES
Camp de Morvedre, IES Eduardo
Merello, IES Jorge Juan, IES
núm. 3 de Sagunt i IES Clot de
València. Per contra, es farà el
procés d'adscripció a la població
de Quart de Poblet, on els centres
d'Infantil i Primària perdran les
unitats d'ESO i el professorat
podrà sol·licitar plaça a l'institut.
El procés també tindrà lloc a les
poblacions de Castelló (tota la
ciutat), Alaquàs i Aldaia i als IES
Misericòrdia (n.os 26 i 27), que
incorporaran l'alumnat dels
col·legis públics Nicolau Primitiu
i Rafael Altamira, de València, i
del Vicent Toscà, de Xirivella.

L'expedient del proper curs, per
tancar

El CP Riu Túria cessarà les
seues activitats i es mantindran
les activitats al CP Virgen del
Rosario, d'Albaida-Aljorf. Els
nous instituts que escolaritzaran
alumnat de primer cicle d'ESO
seran: Alacant, 21; Castelló, 10;
València, 24. Total, 55. Els
col.legis públics que deixen de
tindre l'alumnat de primer cicle
d'ESO: Alacant, 46; Castelló, 29;
València, 64. Total, 139. Respecte
dels programes d'ensenyament
en valencià, no hi ha hagut can-
vis respecte de la proposta provi-
sional, publicada a l'anterior edi-
ció de març.

La Conselleria d’Educació realitza canvis per al curs vinent

La proposta provisional de
Planificació Escolar, modificada 

La nòmina de març incorpora
els acords d'homologació
retributiva de desembre

VICENT MAURI, Redacció
El professorat valencià ha vist
reflectit a la nòmina del mes de
març un increment de 4.000 pes-
setes junt a les quantitats corres-
ponents pels endarreriments des
de l'1 de gener, d'acord amb el
pacte signat en desembre per la
Conselleria d'Educació i les
organitzacions sindicals.
L'augment aplicat correspon a
l'homologació retributiva del
complement específic amb el de
la resta de comunitats autòno-
mes. Les quantitats encara pen-
dents i els terminis d'aplicació
de l'homologació en virtut del
pacte són els següents: 7.000
ptes. (2001), 4.000 ptes. (2002),
3.587 ptes. (2002). També s'han
incrementat les retribucions
docents en un 2% des de pri-
mers d'any. Tot i això, els
docents al servei de
l'Administració valenciana
segueixen perdent poder adqui-
sitiu. L'acord entre el Ministeri
de les Administracions
Públiques i els sindicats CSIF i
CC OO ha condicionat totes les

negociacions als diferents terri-
toris, atés que s'impedeix qual-
sevol acord  superior al 2%, així
com l'establiment de clàusules
de revisió salarial.

D'altra banda, la Mesa
General de la Funció Pública no
es reuneix al País Valencià des
del passat 25 de novembre. Des
d'aleshores, el Sindicat ve
demanant sense èxit que es
negocien les retribucions de
l'any 2000 del conjunt de les
empleades i empleats públics
valencians. En la negativa a
obrir la negociació, però, la res-
ponsabilitat no és exclusiva del
Govern de la Generalitat. Les
posicions de CC OO, CSIF i
CEMSATSE s'han prestat a l'es-
tratègia de parcialitzar les nego-
ciacions, sense una perspectiva
global. Dins d'aquesta dinàmica,
només ha estat possible arribar a
acords parcials sobre equipara-
cions salarials o reclassificacions
de llocs de treball, però no sobre
les retribucions del 2000, llevat
dels 485 milions de pessetes per
al sector de la Funció Pública. 

El professorat valencià segueix perdent poder adquisitiu

CREACIÓ I SUPRESSIÓ D’UNITATS EN COL.LEGIS
PÚBLICS

TOTAL CREACIÓ SUPRESSIÓ
Infantil 136 36 109
Primària 95 91 4
Especial 3 11 -13
ESO 27 334 -307
TOTALS 261 472 -211
(Cal afegir les unitats de primer cicle d’ESO dels col.legis d’Alaquàs, Aldaia i d’alguns de la ciutat de Castelló
que se suprimiran, encara que no s’ha publicat al DOGV del passat 20 de març)

CREACIÓ I SUPRESSIÓ DE LLOCS DE TREBALL EN
COL.LEGIS PÚBLICS

Infantil 243 40 203
Primària 88 103 -15
Anglès 5 8 -3
Francès 4 7 -3
Ed. Física 9 12 -3
Música 6 5 1
P.T. 6 9 -3
Audició i Ll. 0 6 -6
A.C. 0 1 -1
ESO Anglès 8 47 -39
ESO Francès 0 6 -6
ESO Valencià 4 98 -94
ESO Castellà 6 6 0
ESO Mat./Nat. 11 148 -137
ESO Socials 5 92 -87
ESO Música 3 15 -12
ESO Ed. Física 7 7 0
TOTALS 405 610 -205
(Cal afegir la supressió de llocs de treball dels col.legis d’Alaquàs, Aldaia i d’alguns de Castelló ciutat, que no
s’han publicat al DOGV del 28 de març)

CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DEL COS DE 
MESTRES ALS I.E.S.

Alacant 204
Castelló 89
València 100
TOTAL P.V. 393

Enllestida la negociació del nou
règim de permisos i llicències

JOSEP ARANDA, Redacció
El 20-7-99  es va publicar al
DOGV el Decret 34/99, que regu-
la el nou règim de llicències i per-
misos dels funcionaris de
l'Administració Pública, a més de
la jornada laboral i l'horari de tre-
ball. Va quedar derogat el Decret
50/89, i amb ell, l’Ordre que regu-
lava els permisos i llicències per al
personal docent va esdevindre
anacrònica.
El Decret 34/99 exclou el personal
docent i el sanitari. És per això
que l’STEPV-Iv planteja a
l'Administració la necessitat d'a-
daptar el nou decret als funciona-
ris docents o de fer-ne un de propi.
Després de tres mesos de negocia-
ció, s’ha conclós en un esborrany
que no és ni de lluny una traslació
del que diu el 34/99, ja que pel
camí s'han anat quedant moltes
coses. El nou decret només con-
templa els permisos, les llicències
i les reduccions de jornada, men-
tre que el 34/99 també regula la
jornada, l'horari de treball i les
vacances del personal.
Encara que la negociació és tan-
cada, no es disposa del text final,
sinó de l'última proposta de
l'Administració, esmenada, i que
a continuació s’analitza.
La nova regulació defineix el  per-
mís com un dret que no requereix

autorització, mentre que a la lli-
cència sí que se l’exigeix per part
de l'Administració. Els permisos
per maternitat i paternitat s’actua-
litzen d’acord amb la Llei 39/99,
de 5 de novembre. El Decret s’ar-
ticula en tres blocs: permisos, lli-
cències i reduccions de jornada.

Els permisos
-Matrimoni o inscripció en els
registres oficials: 15 dies naturals i
consecutius, no necessàriament
coincidents amb el fet causal.
-Matrimoni o inscripció en els
Registres oficials d'un familiar: el
dia de la celebració.
-Naixement, adopció o acolliment:
tres dies hàbils, cinc si és a més de
100 km. En cas de complicació del
quadre clínic de la  mare o del fill,
un dia hàbil més.
-Part: 16 setmanes.
-Adopció internacional: possibili-
tat de permís previ a l'adopció.
-Mort o malaltia greu. Familiars
de primer grau: 4 dies dins de la
localitat i 6 a partir de 100 Km.
Familiars de segon grau: 3 i 5, res-
pectivament.
-Proves selectives: el dia concret
en què tinga lloc cadascuna d'e-
lles.
-Trasllat de domicili: dos dies.
-Permís per lactància: s'amplia de
9 a 12 mesos.

-Permís per a assistir i acompa-
nyar familiars a serveis mèdics.

Les llicències
A. Llicències retribuides.
-Assistència a conferències,
congressos, jornades: 4 dies.
-Llicència per estudis: fins a 12
mesos cada 5 anys.
B. Llicències sense retribu-
cions. Tindran la consideració
de serveis efectivament pres-
tats, a efectes de còmput d'anti-
guitat.
-De 15 dies a 6 mesos, cada 3
anys.
-Per beques d'estudi o investi-
gació.
-Assistència a cursos de perfec-
cionament professional: 4
mesos a l’any.

Les reduccions de jornada
-Guarda legal: Entre un terç i la
meitat de la jornada, segons els
casos.
-Convivència i cura de dismi-
nuït físic, psíquic o sensorial
que supere el 33% de minusvà-
lua: Entre un terç i la meitat de
la jornada, segons els casos.
Per últim, en contra de l’opinió
del Sindicat, s'exclou el perso-
nal interí de gaudir de les lli-
cències, tant les retribuïdes
com les que no ho són.

S’arriba a un principi
d’acord sobre titulacions
de català a les Illes

Les parts negociadores busquen una eixida al conflicte

ALL-I-OLI, Palma de Mallorca,
València

La Mesa Sectorial d’Educació de
les Illes Balears, celebrada el 13
de març, va arribar a un principi
d’acord amb el qual l’Adminis-
tració i els sindicats pretenen tro-
bar una eixida al conflicte que
els ha tingut enfrontats en les
darreres setmanes.
El principi d’acord contempla el
compromís de l’Administració,
junt als sindicats de la Mesa, “de
respectar els drets laborals de les
persones que han estat contrac-
tades per la Conselleria
d’Educació i Cultura en el curs
1999”.
S’estableix un termini de transi-
torietat de l’aplicació de l’Ordre
de 17 de febrer, que finalitzarà el
31 d’agost del 2002. Aquesta
transitorietat “s’aplicarà al pro-
fessorat que ha estat contractat,
complint els requisits de la con-
vocatòria d’interinatge de maig
de 1999, al llarg del curs 1999-

2000, i no ha renunciat a la seva
plaça sense motiu justificat”.
Per últim, l’Administració illenca
es compromet a negociar amb
els sindicats  mesures “perquè el
professorat en exercici pugui
obtenir una de les titulacions
compreses dins l’Ordre de 17 de
febrer de 2000. 
L’STEPV-Iv, junt al Sindicat de
Treballadors de l’Ensenyament
de les Illes (STEI), ha mantingut
una política ferma de defensa
del col.lectiu afectat, que es va
traduir en la signatura d’un
manifest conjunt que ha orientat
l’acció sindical a fer entre el pro-
fessorat afectat (veure All-i-oli
146). A hores d’ara aquesta uni-
tat d’acció continua buscant fór-
mules definitives per tancar el
problema originat per l’Ordre
del Govern balear, però que està
directament relacionat amb la
falta de reconeixement de les
titulacions de català per part de
l’Administració valenciana.

www.intersindical.org/stepv
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ALL-I-OLI

A la Mesa tècnica del 30 de
març sobre supressió i meca-
nismes de recol·locació en
ensenyaments de Secundària,
l'Administració va plantejar la
necessitat d'activar una nor-
mativa de supressions. Segons
la seua argumentació,  la nor-
mativa "només s'aplicarà en
casos extrems i excepcionals".
La seua justificació és la de
comptar amb una normativa
que solucione els problemes
que es plantegen amb la
supressió de centres i amb el
professorat que es veu despla-
çat del seu lloc de treball. L'S-
TEPV-Iv s'ha negat a negociar
qualsevol document relatiu a
supressions perquè, per als
casos plantejats per
l'Administració, ja existeix
una normativa reguladora. En
el cas de l'ensenyament
secundari, només existeix la
figura del suprimit/suprimida
quan un centre deixa de pres-
tar servei. 

D'altra banda, el Sindicat ha
exigit l'Administració que,
com es recull a l'Acord de
Plantilles de Secundària,
abans de passar a les supres-
sions, s'ha de negociar i tancar
altres qüestions bàsiques.
Aquests temes són: les planti-
lles modulars dels centres
(plantilla tipus), les plantilles
de Formació Professional, i l'a-
tribució docent. Cal conside-
rar, a més, que el Mapa
Escolar ha d'estar acabat de
dissenyar. Sense aquestes
condicions prèvies, aquesta
organització no acceptarà cap

negociació sobre les supres-
sions, atés que no se sabria on
recol·locar el professorat
suprimit. La posició de
l'STEPV-Iv és compartida per
tots els sindicats presents a la
Mesa Sectorial.

El posicionament ferm i uni-
tari de les organitzacions sin-
dicals ha permés que
l'Administració reconsidere el
plantejament inicial. Ara s'hi
mostra disposada a discutir
una normativa de recol·locació
del professorat que, prèvia-
ment a les convocatòries del
concurs de trasllats, facilite la
seua reubicació voluntària.
L'Administració ha admés
també que per garantir-ho cal
negociar de manera urgent els
tres punts de l'acord de planti-
lles al·ludits anteriorment. 

La representació del
Sindicat ha demanat explica-
cions sobre la circular
Estructura funcional de los
Institutos y Secciones de
Educación Secundaria de la
directora general de Centres i
ha exigit que qualsevol modi-
ficació del Mapa Escolar -tant
pel que afecta a construccions
com pel que fa a les unitats i
autorització d'ensenyaments-
ha d'abordar-se a la Mesa
Sectorial d'Educació. L'S-
TEPV-Iv creu que en els
moments actuals qualsevol
modificació afecta les condi-
cions laborals del professorat i
proposa al conjunt del sector
de Secundària l'inici de mobi-
litzacions en cas que
l'Administració mantinga les
seues propostes. 

El poc de temps disponible
per a aprofundir en els distints
temes, malgrat que la reunió es
va realitzar de manera intensi-
va en horari de matí i vesprada,
va impedir que l'intercanvi de
punts de vista conduïra a unes
conclusions significativament
representatives de la riquesa
del debat. Per això, en les prò-
ximes setmanes, aquesta orga-
nització fixarà la seua posició,
després d'analitzar a fons les
distintes aportacions en els
òrgans sindicals. Des de les ins-
tàncies representatives de
l'STEPV-Iv es té la convicció
que el tema en qüestió és sufi-
cientment important com per a
dedicar-li tota l'atenció i els
mitjans disponibles. En aquest
sentit, hi ha el compromís de
prosseguir el debat en una prò-
xima jornada que es convocarà
amb antelació suficient. Dins
d'aquesta línia, des de les pàgi-
nes d'All-i-oli es reproduiran els
treballs que servisquen per
impulsar la reflexió del col·lec-
tiu (veure articles d'opinió a les
pàgines centrals d'aquest
número). Amb la mateixa inten-
ció, i per tal d'atendre les

sol·licituds de l'afiliació, el
Sindicat està enllestint una
segona edició dels materials
que es van distribuir entre els
assistents.

Un debat intens
La reforma de la llei, una

qüestió que un sector del pro-
fessorat creu necessària, va ser
objecte d'un dels debats més
intensos. La majoria de les
intervencions es van centrar en
contestar els arguments dels
que demanen que cal reformar
la LOGSE. El professorat parti-
cipant es preguntava, entre
altres aspectes, si la llei era la
responsable dels problemes de
conducta que es detecten als
instituts i si, més que el text
legal, són el finançament i la
manca de recursos els princi-
pals responsables de l'actual
situació. La discussió també va
apuntar que per a diagnosticar
el fracàs de la Reforma educati-
va cal deixar que s'aplique ple-
nament, i estudiar les possibles
modificacions d'itineraris i el
sistema de promoció de l'alum-
nat. En la línia de l'esquema
previst a la sessió, es tractava

d'apuntar les distintes perspec-
tives del debat, sense arribar a
cap conclusió definitiva.

A més de parlar de la LOGSE,
les aportacions dels docents es
van referir a aspectes com
l'Ordre d'Atenció a la
Diversitat, la creixent privatit-
zació del sector i les seues con-
seqüències per als treballadors
de l'ensenyament, i les implica-
cions que suposa l'aplicació de
la llei en la cultura professional
dominant. També s'hi va analit-
zar la situació de marginalitat
en què viu un sector important
de joves escolaritzats, una
situació que no cal confondre
amb els conceptes de desigual-
tat i diversitat. Sobre l'alumnat,
es va reflexionar sobre les pos-
sibilitats a l'abast dels docents,
com a agents socials, per com-
batre des dels IES la marginació
i dur a terme una tasca efectiva
de compensació de les des-
igualtats de l'alumnat.

El professorat participant,
que treballa en la seua majoria
al sector públic, va demanar els
organitzadors que el debat ini-
ciat tinguera continuïtat en oca-
sions successives.

La supressió de llocs de 
treball a Secundària provoca
la resposta del Sindicat

Més de 140 docents analitzen la implantació de la LOGSE als instituts

La jornada de Secundària impulsa el
debat sobre Atenció a la Diversitat

STEPV-Iv exigeix l'aplicació de l'Acord de Plantilles 

ALL-I-OLI, València
Més de 140 docents d'Educació Secundària, afi-
liats i no afiliats a l'STEPV-Iv, van participar en la
jornada de debat sobre Atenció a la Diversitat
organitzada per aquest Sindicat el dissabte 1 d'a-
bril a la fundació Montañés, de València. En un
clima d'alta participació dels assistents, els ani-

mats debats de la dotzena edició d'aquestes jor-
nades van servir per avançar sobre distints
aspectes relacionats amb la implantació de la
LOGSE en els centres. La reunió tenia com a
principals objectius els d'estimular el debat i pre-
sentar arguments relatius a l'Atenció a la
Diversitat en els instituts. 

ALL-I-OLI

El 6 de maig és la data fixada
per a una nova concentració
del professorat interí, en
aquesta ocasió a Madrid.
Aquesta acció dóna continuïtat
a les dues jornades de vaga i
les diferents concentracions
realitzades recentment. El con-
junt de mesures de pressió
pretén forçar les diferents
Administracions Educatives

per aconseguir un nou sistema
d'accés a la Funció Pública
Docent, que permeta donar
solució a la situació del profes-
sorat interí. La concentració
del 6 de maig a Madrid és una
mesura dirigida a pressionar
en la negociació en el nou sis-
tema d'accés a la Funció
Docent, que se celebrarà en
els pròxims mesos. 

Les mobilitzacions també
pretenen millorar les condi-
cions laborals de l'interinatge
docent i la celebració d'actes
presencials per a l'adjudicació
de places. La Conselleria con-
tinua obstinada a organitzar
les adjudicacions per al curs
2000/2001 mitjançant sol·lici-
tuds per escrit, en contra dels
criteris sempre defensats per
STEPV-Iv. En aquesta dinàmi-
ca hi ha, però, algun element
nou, atés que no tots els altres
sindicats donen suport a la ini-
ciativa oficial. Davant del pro-
cés de negociació que s'obrirà
les pròximes setmanes, el
Sindicat farà un seguiment
exhaustiu del tema i seguirà
demanant la participació dels
treballadors i treballadores del
sector.

El sistema d'accés a la Funció
Pública protagonitza 
les mobilitzacions dels interins

El 6 de maig, concentració del professorat a Madrid 

Cartell de la convocatòria. /  J. B.

T A N C A M E N T

Convocades les oposicions als cossos docents
sense l’exigència del requisit lingüístic

ALL-I-OLI

Les Ordres de convocatòria dels
concursos-oposicions dels dife-
rents cossos docents no modifi-
quen substancialment les d’altres
cursos. La Conselleria d’Educa-
ció no ha incorporat el requisit
lingüístic, argumentant impedi-
ments jurídics i polítics, malgrat
el rebuig de la majoria de les
organitzacions sindicals. Pel que
fa a la distribució de places en
relació a la proposta inicial, la
convocatòria redueix 40 places
de Tecnologia, que es repartei-

xen entre altres especialitats. Hi
ha vint dies naturals per a pre-
sentar la documentació des de la
data de publicació al DOGV. A
banda dels canals institucionals,
les instàncies es poden recollir a
les seus del Sindicat i també a la
web de l’STEPV-Iv, que actualit-
za diàriament l’Oferta Pública
d’Ocupació. Els exercicis comen-
çaran, segons l’Administració,
els dies 26 i 30 de juny, per a l'ac-
cés als Cossos de Mestres i de
Professors de Secundària, res-
pectivament.

Altres comunitats autònomes
Pel que fa a la situació dels dis-
tints territoris de l’Estat, també
tenen convocades oposicions
les comunitats de Catalunya,
Castella-La Manxa i Navarra.
La proposta d’Oferta Pública
està tancada a Aragó, Ceuta i
Melilla, Illes Balears, Múrcia,
Castella i Lleó, Extremadura,
La Rioja i Madrid. A Canàries,
Andalusia i Galícia ha finalitzat
el termini de presentació de
sol.licituds per a participar a les
oposicions.

Els animats debats van abordar temes relacionats amb la Reforma. / J. MANUEL SOLER
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CONVOCATÒRIES INSTITUCIONALS DE FORMACIÓ
Com en cursos anteriors, la Conselleria d’Educació i Ciència ens ha remés l’esborrany de les convocatòries de formació, bé per a l’any 2000, bé per al Curs 2000/2001 (segons els casos). Passem
a reproduir els aspectes més significatius de cada convocatòria, tenint sempre present que són esborranys i algunes coses podrien variar quan siguen publicades al DOGV.

Any 2000 i Curs
Escolar 2000/2001

CONVOCATÒRIA DESTINATARIS TERMINIS AJUDES/PLACES ALTRES DADES D’INTERÉS

Ordre per la qual s’ofereixen
ajudes econòmiques individuals
per a activitats de formació
permanent del professorat.

- Personal docent en situació d’actiu o que
exerceix funcions de suport escolar en centres
públics i privats concertats de nivell no
universitari.
- Personal laboral especialista depenent de la
Conselleria de C.E. que preste serveis als seus
centres.
- Personal que exerceix la funció inspectora o
que ocupe lloc de treball classificat com a
docent.
- Per a la modalitat D, si les disponibilitats
pressupostàries no permeteren atendre totes les
sol·licituds presentades, tindran preferència els
funcionaris de carrera respecte els interins. 

Modalitats A, B i C: Des de la
publicació de l’Ordre en el
DOGV fins el 29-IX-00 si
l’activitat s’ha realitzat entre
l’1 de gener i el 29 de
setembre o correspon al curs
escolar 99-00.

Per a les activitats que es
realitzen entre l’1 d’octubre i
el 30 de novembre, el termini
de presentació finalitzarà el 20
d’octubre de 2000. S’inclouen
en aquest termini les activitats
que, iniciades en dates
anteriors, finalitzen el 30 de
novembre.

- Modalitat D: 
Un mes des del dia següent a
la publicació en DOGV. 

A: Jornades, Congressos, Seminaris,
Cursos de formació i perfeccionament i
d’altres activitats de formació.
S’inclouen els cursos d’especialització:
Màx. 110.000 ptes.

B: Les mateixes activitats del punt A
que es realitzen a l’estranger: 
Màx. 150.000 ptes. 

C: Masters, Cursos de post-grau i
estudis acadèmics per a l’obtenció del
doctorat.
Màx. 125.000 ptes.

D: Estudis tendents a obtenir una
titulació  universitària. 
Màx: 100.000 ptes.

- Cas de sol·licitar ajuda per més d’una modalitat, A, B o
C, sols es podrà concedir, si és seleccionada, la de més
quantitat.

- Rebre una ajuda no implicarà la concessió de permís dins
de l’horari laboral.

- La D és compatible amb la resta de les modalitats i se
sol·licitarà mitjançant un altre model d’instància.

- Seran desestimades les sol·licituds d’ajuda  que
comporten despeses inferiors a 15.000 ptes.

- Import total per modalitats:
A+B+C: 84.821.046 ptes.
D: 15.000.000 ptes.

Ordre de 20/3/00, per la qual es
convoquen ajudes a projectes
de formació del professorat en
centres públics.

Centres públics depenents de la Generalitat
Valenciana de nivells no universitaris.
- TIPUS A: un sol centre. Seran proposats per un
equip docent i formulats en un projecte comú
assumit i ratificat pel claustre, amb el vist i plau
de l’equip directiu i aprovat pel Consell Escolar.
Els projectes que es presenten hauran d’estar
inserits a la PGA.
- TIPUS B: més d’un  centre, que tenen
característiques comunes: Àmbit rural, CAES,
PAEP, EPA, Ed. Infantil, Ed. Especial.
- TIPUS C: centres de Primària i Secundària en
relació al Projecte Curricular d’ESO.
Serà aprovat pels seus claustres i consells
escolars.

Un mes a partir del dia
següent a la publicació de
l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà
de 300.000 ptes.

- Els centres podran obtenir ajuda econòmica i/o suport
prioritari del CEFIRE.
- El projecte es realitzarà al llarg del curs 2000-2001 entre
30 i 60 hores. Si les característiques del projecte exigeixen
una durada superior, s’indicaran les etapes i els resultats a
obtenir en cada curs acadèmic.
- Quan un centre sol·licite més d’un projecte de formació,
sols podrà obtenir ajuda econòmica d’un projecte per tipus
de projecte.
- L’ajuda per a un projecte no podrà ser prorrogada a la
següent convocatòria.
- Es presentarà memòria al CEFIRE de la seua zona abans
del 31-7-01.
- Per a sol·licitar l’adaptació de l’horari docent a les
necessitats de formació, s’hauran d’acollir al que disposen
les instruccions corresponents.
- En els projectes desenvolupats per dos o més centres, els
recursos s’adjudicaran al centre coordinador, el qual
procurarà que la distribució d’aquests es produesca d’acord
amb el projecte, i serà el responsable del control i la
justificació. 
- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà de
25.000.000 ptes.

Ordre de 20/3/00, per la qual es
covoquen ajudes a projectes de
formació del professorat en
centres privats concertats i de
titularitat municipal.

Igual que en la convocatòria anterior, adreçada a
centres privats concertats i de titularitat municipal
de nivells no universitaris.
- Els projectes seran proposats per la direcció o
titular del centre.

Un mes a partir del dia
següent a la publicació de
l’Ordre en el DOGV.

La quantitat màxima per projecte serà
de 300.000 ptes.

Igual que en la convocatòria anterior.
- La quantitat màxima d’aquesta convocatòria serà de
4.000.000 ptes.

Ordre de 3/3/00, per la qual es
convoquen ajudes econòmiques
per a projectes d’innovació i
investigació educativa i
desenvolupament del currículum
acadèmic 2000-2001 i els Premis
2000 a la Innovació Educativa. 

- Personal docent en situació d’actiu o que
exerceix funcions de suport escolar en centres
públics i privats de nivell no universitari.
- Personal laboral especialista depenent de la
Conselleria de C.E. 
- Personal que exerceix la funció inspectora o que
ocupe lloc de treball classificat com a docent.

- Projectes: 20 dies hàbils a
partir del següent a la
publicació en el DOGV.

- Premis: fins l’1/10/00.

- Projectes: 
Quantia màxima per a realitzar la 1.ª

fase: 300.000 ptes.
El total de la subvenció serà de

8.000.000 ptes.

- Premis:
1r.: 1.000.000 ptes.
2n.: 750.000 ptes.
Dos 3r.: 500.000 ptes.
7 premis: 250.000 ptes.

Es podrà concedir mencions
honorífiques, sense dotació econòmica. 

- Es podrà participar individualment o com a grup de treball.
- Seran seleccionats tots els projectes que obtinguen un mínim
de 5 punts en el barem.
- No podran ser seleccionats els projectes la temàtica dels
quals siga objecte de convocatòria específica per part de la
C.E.
- Els projectes seleccionats es realitzaran en dues fases:
1.ª Fins desembre de 2000.
2.ª Primer semestre de 2001.

- Els treballs que es presenten als Premis hauran d’estar
finalitzats totalment abans de l’1/10/00. La concessió dels
Premis tindrà lloc en novembre de 2000.
- La C.E. es reserva el dret a la reproducció, publicació i difusió
dels treballs premiats, així com a guardar un exemplar per al
seu dipòsit. 

Ordre de 25/3/00 per la qual es
convoquen cursos
d’especialització en E. Infantil i
E. Especial (P.T.)

- Funcionariat de carrera o en pràctiques, en
servei actiu, i professorat interí del Cos de
Mestres.
- Funcionariat de l’Administració local que, en
qualitat de mestres, estiga prestant serveis
docents en centres que depenen d’aqueixa
Administració.
- Contractats laborals de centres privats
d’Educació Pre-escolar o Infantil i Primària inscrits
en el Registre de Centres Docents de la C.V.

25 dies naturals a partir del
dia en què es publique en el
DOGV.

- E. Infantil: 3 cursos (Alacant, Castelló i
València).
- P. Terapèutica: 2 cursos (Alacant i
València).
- Cada curs tindrà 35 places.
- Reserva del 25% de places per al
personal de centres privats i de l’Ad.
local.
- Durada total: 500 h. en E. Infantil i 540
h. en P. Terapèutica.
- Habilitaran en l’especialitat. 

- La matrícula serà gratuïta.
- Els cursos es realitzaran de juliol de 2000 a setembre de
2001.
- Obligació d’assistir a totes les sessions de formació i de
realitzar totes les activitats.
- A més dels requisits establerts, es presentarà escrit de la
direcció del centre on es faça constar que el participant
disposarà en el seu horari lectiu d’almenys 3 hores
setmanals d’atenció a classes de l’especialitat a cursar. 
- La quantitat màxima per a l’organització dels cursos és de
25.200.000 ptes.

Ordre per la qual es convoquen
ajudes econòmiques a entitats
sense ànim de lucre per a
l’organització d’activitats de
renovació pedagògica i de
formació del professorat.

- Entitats sense ànim de lucre, legalment
constituïdes i que actuen al País Valencià.
- Les activitats que s’organitzen hauran de
realitzar-se entre l’1 de gener i el 31 d’octubre de
2000.
- Es finançaran les activitats superiors a 10 h.
- Tindran preferència les convocades per entitats
que tinguen la condició de col·laboradores per a la
formació del professorat.

Un mes a partir del dia
següent a la data de
publicació en el DOGV.

Import total: 30.931.000 ptes. - Les activitats subvencionades s’hauran d’ajustar a l’Ordre
de 9 de juny de 1994 (DOGV 17/8/94).
- Els projectes seran seleccionats basant-se en la valoració
d’interés de les seues accions formatives, segons els criteris
establerts.

Resolució per la qual es
convoquen cursos de formació
per a l’acreditació de la funció
directiva.

- Funcionariat de carrera en servei actiu i en
destinació definitiva.
- Mínim, tres anys com a funcionari de carrera i
docència durant un període mínim d’igual
durada.
- Docència directa durant el curs 1999/2000.
- No haver sigut acreditat per les Direccions
Territorials.

Convocatòria prevista per al
mes de setembre de 2000.

Està previst convocar un total de sis
cursos, tres per a Primària i tres per a
Secundària i ensenyaments de règim
especial (un de cada per cadascuna de
les DD TT).

Altres programes formatius del
Servei de Formació del
Professorat 

- Pla preventiu de l’estrés professional docent. S’ha convocat sis cursos, adreçats preferentment als psicopedagogs, amb l’objectiu de posar a l’abast del professorat les estratègies i repertoris
que ajuden a previndre quadres d’ansietat, apatia, desbordament…

Pla de Formació Contínua. Es publicarà una Resolució del sots-secretari per a la Modernització de les Administracions Públiques en  què s’inclourà l’Annex corresponent a la Direcció General d’Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística.
L’oferta estarà composada per un total de 204 accions formatives de totes les matèries i nivells i podrà participar el personal docent no universitari.
En cadascun dels cursos s’especificaran totes les dades (hores, lloc de realització, condicions de participació, etc.).

- Formació per a la prevenció de les drogodependències. Estan compromeses nou accions formatives per al present curs. Es porte a terme en col·laboració amb les Unitats de Prevenció
Comunitària, dependents de la Conselleria de Benestar Social, i a través dels assessors de compensació de les desigualtats en educació dels CEFIRE.

- Cursos de Formació Musical per a Educació Infantil i Primària. Aquests cursos es convocaran mitjançant una Resolució, com a continuació de les edicions anteriors, i es duran a terme de
març a juny. L’objectiu fonamental és l’actualització del professorat per a la implantació de l’Educació Musical als centres educatius.

- Cursos de Pedagogia Musical activa. Adreçat al professorat especialista de Música de Primària, Secundària i BUP, a càrrec del professor Jos Wuytach. Està prevista per al mes de maig de
2000, amb 120 places.

- Cursos d’Educació Física. Adreçat al professorat de l’especialitat i centrat en activitats a la natura, viure en salut, expressió corporal, activitats nàutiques i de muntanya. Aquesta oferta consta
de 21 accions formatives i té previst oferir  660 places.

- Àgora del Professorat 2000. En el present exercici està previst convocar dues edicions, a València i Alacant, centrades en “Reptes del sistema educatiu: ser docent en el segle XXI”.

ENGUANY TAMPOC TINDREM LLICÈNCIES PER ESTUDI. Com heu pogut comprovar, la Conselleria d’Educació no té previst convocar-les aquest curs. Amb aquest ja en van tres. L’STEPV-Iv ha demanat l’oferiment d’un
mínim de 200 places o la urgent convocatòria de la Mesa Sectorial per negociar aquest tema. És intolerable que el personal docent i sanitari no puga gaudir de les mateixes condicions  que la resta de treballadors i treballadores al
servei de l’Administració valenciana,  que les poden demanar  sense cap límit i sense dependre d’una convocatòria més o menys graciable dels responsables polítics de torn, perquè ho tenen regulat en el Decret 34/1999. Caldrà
començar a prendre mesures si continua aquesta greu discriminació.
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– Fa tres anys et vas trobar davant
el dilema de seguir a l’escola o
traslladar-te de centre. ¿Per què
tries l’institut?
– Quan elegim és difícil dir que
hi ha una sola raó. Per una part
estava la  continuïtat en el  tre-
ball al tram educatiu on més
experiència professional tenia, la
segona etapa d’EGB. El col·legi
d’Alfafar es quedava només com
a centre de Primària i es configu-
raven dos instituts de Secundària
a la població. Si volia seguir amb
les criatures de l’ESO havia d’ac-
ceptar el trasllat. De tant en tant
cal perdre l’equilibri per a trobar
nous punts de referència. A
l’Orba he viscut 15 anys d’expe-
riències i aprenentatges, he esti-
mat molt i m’he sentit estimada i
escoltada, però necessitava can-
viar. El nou destí em fa enfrontar-
me a situacions més incòmodes,
més desafiants. Abans de vindre
sabia que un centre de Secundà-
ria em complicaria la vida, però
ho he acceptat com un estímul de
creixement personal i professio-
nal. I puc assegurar que no m’he
equivocat en aquest sentit.
– Mestres i professorat d’ense-
nyament secundari treballant
junts. Dues tradicions pedagògi-
ques, organitzatives i, fins i tot,
laborals diferents. ¿Com ho dus?
– Sempre he defensat el cos únic
d’ensenyants. És absurd que tre-
ballar en trams diferents educa-
tius supose una catalogació dis-
tinta i una qualificació diferent.
Però comprovar que pel mateix
treball es cobren sous diferents
resulta, si més no, indignant.
Sense ignorar aquesta situació,
entre els dos col·lectius hi ha
també diferències de cultura pro-
fessional que jo situe a tres
nivells. Per una part, la major
sensibilitat i pràctica que el pro-
fessorat de Primària ha desenvo-
lupat amb el medi de l’escola, i la
relació habitual amb les famílies
de l’alumnat. Una segona és que
els mestres estem acostumats a
treballar amb alumnes de dife-
rents capacitats, realitats i inte-
ressos. Això sempre ha format
part del nostre treball. El tercer
aspecte té a veure
amb la major tra-
dició de funcionar
en equip i de reu-
nir-se. Sé que
aquest planteja-
ment no és gene-
ralitzable, però és
cert que entre el
col·lectiu que ve
de Primària hi ha
una cultura pro-
fessional i unes
tradicions peda-
gògiques renova-
dores més arrela-
des que en el de
Secundària. Ara
s’obri una fase de reflexió a
l’ESO, que pot representar una
oportunitat per a la innovació i la
recerca conjunta com mai no
s’havia plantejat en aquesta
etapa educativa.
– En el vostre cas, el fet que una
mestra siga cap d’estudis indica
que hi ha una entesa, si més no,

entre les persones
de l’equip direc-
tiu. ¿És casual o
més aviat un
signe de normali-
tat, d’encaix entre
les dues mentali-
tats a què
al·ludeixes?
– M’he trobat amb
companys i com-
panyes que estan
per la feina, per la
renovació, pel
compromís amb
l’alumnat i amb el
centre. Volen
compartir sense
mirar etiquetes i
saben distingir
entre titulacions,
saber i cultura. Sí
que podríem par-
lar d’una certa
fusió, un intercan-
vi molt positiu,
perquè els proble-
mes són compar-
tits i cal que entre
tots aportem solu-
cions i propostes.
– ¿Què necessita
un institut com el
d’Alfafar que no
haja aportat enca-
ra l’Administra-
ció? 
– Pel que fa a
infrastructures, les
necessitats d’ade-
quació són totals.
Som un centre
d’EGB transfor-
mat en IES, on a
penes s’han fet les
adaptacions perti-
nents. La
Generalitat ha
aprovat un pres-
supost de 200
milions de pesse-
tes per a la recon-
versió i adequació
del centre; esperem que no
quede en l’aire. El més greu,
però, és l’incompliment del mapa
escolar, que atorgava al nostre
institut dos batxillerats i que ha
quedat només amb unitats

d’ESO. No
comptar amb
ensenyament
post-obligatori
tindrà reper-
cussions molt
negatives, com
ja les està
tenint en la
m a t r í c u l a .
Contra la mar-
ginació i la
catalogació de
centre ghetto
lluitem tot el
que podem.
Comptem amb
el compromís

de tots els grups polítics i el del
Consell Escolar Municipal. La
raó està de la nostra part i no
ens donem per vençuts. El repte
és organitzar col·lectivament un
institut de qualitat, amb inicia-
tives en matèria d’innovació
educativa, que sap plantejar i
resoldre els problemes i que fa

efectiva l’autonomia de què dis-
posa.
– L’actual alumnat d’ESO pre-
senta una major diversitat res-
pecte al de BUP. Els objectius
educatius són també diferents.
Apareixen noves necessitats. El
professorat, ¿ha entés tot això? 
– Deixar de treballar amb un
estàndard sempre ha estat neces-
sari per a l’ensenyament renova-
dor. Els plans de treball i el text
lliure de Freinet, o les aporta-
cions de Freire, són exemples de
l’ensenyament arrelat a les
necessitats de les persones. Això
només ha estat comprés per una
minoria dels docents, els més
sensibles a escoltar la veu de l’a-
lumnat. Però tots hauríem de
considerar-ho seriosament, si no
volem que quede obsoleta la pro-
posta cultural sobre la qual s’or-
ganitza el saber. Parlar sobre
diversitat és parlar de les rela-
cions entre profe i alumne, però
també és parlar de l’organització
de l’aula i del centre, i de refer la
proposta cultural existent.
Mentre l’organització del saber
quede en mans del llibre de text,
el professorat quedarà relegat a
una posició  esclavitzadora, de

submissió, i la frustració de l’a-
lumnat serà més manifesta.
– A partir de problemes reals,
entre un sector del professorat
existeix un corrent d’opinió que
postula que l’ESO és un error
que pot acabar amb l’ensenya-
ment públic. L’Administració
considera que aquesta opinió és
un diagnòstic encertat que, en
bona mesura, l’exculpa de la
seua responsabilitat en l’aplica-
ció de la LOGSE, ja que el pro-
blema és de disseny. La teua
experiència avala aquesta tesi?
– En presentar-se la LOGSE, fa
més de 10 anys, els moviments de
renovació pedagògica (MRP) vam
fer una crítica forta que potser no
es va comprendre bé. Malgrat
subscriure la part més progressis-
ta de la llei, pensàvem que els
aspectes més qüestionables
podien provocar, com està pas-
sant ara mateix, una contestació
involucionista pel descontent que
representa una implantació sense
condicions. La manca d’una llei
de finançament per dotar-la de
recursos; un mapa escolar amb
infrastructures escaients; l’exclu-
sió de l’etapa infantil; una forma-
ció del professorat allunyada dels

interessos, de les necessitats i del
pensament del professorat, pot
acabar estrangulant els avanços.
Hi ha situacions insostenibles en
molts centres i ens cal ser molt
bel·ligerants per exigir tots els
recursos. 
– ¿Hi ha més problemes ara en
els centres a causa de la LOGSE?
– Identificar els conflictes amb
els problemes d’implantació de
la llei en els centres em sembla
un reduccionisme que no ajuda a
interpretar el que passa. Molts
han oblidat que l’ensenyament
anterior a la LOGSE no era
millor, ni en la segregació de l’a-
lumnat ni en el model del seu
currículum. França, el Regne
Unit, per no parlar dels Estats
Units, plantegen constantment
situacions molt paregudes. El
que cal plantejar és si serem
capaços de construir un espai
propi, el de l’escola, que siga gra-
tificant per a les persones que
vivim allí, i que no pot ser substi-
tuït pels ordinadors; un espai que
ha d’estimular l’aparició de res-
postes atractives i plenes de sig-
nificat, en una aldea global farci-
da d’informació desinformada i
de pensament únic.
– En aquest context que sugge-
reixes, amb l’auge de les políti-
ques neoliberals, ¿ens queda un
espai per defensar l’ensenya-
ment públic?
– Conec molta gent que creu i
camina en eixa direcció. Són pre-
cisament les persones que apor-
ten un aire fresc i un to vital que
els fa atractius en tots els camps.
Sol ocórrer, però,  que són veus
silenciades que defensen idees
no reconegudes, però sí existei-
xen. Si som capaços de rescatar
l’educació dels paràmetres del
mercat, l’espai de l’escola públi-
ca serà possible. Si, per contra,
triomfen conceptes com el de
rendibilitat; si alumnes i profes
acceptem ser considerats com a
recursos humans, i si la cultura
esdevé una  mercaderia per a
vendre, l’espai públic serà recu-
perat des d’altres àmbits. Jo
seguiré treballant perquè açò no
passe.
– L’ensenyament públic, ¿ha d’ac-
ceptar el repte de competir amb
el privat, en virtut del dret a ele-
gir de les famílies, o ha de reivin-
dicar una funció social pròpia?
– Si la societat abdica del projec-
te d’ensenyament públic, està
abdicant de moltes coses. Els ciu-
tadans i ciutadanes quedarien
relegats a mers clients d’un ser-
vei, i això configura una relació
distinta amb el centre educatiu,
amb l’alumnat i amb la funció de
l’escola, el professorat i la cultu-
ra. Potser té l’avantatge de la
comoditat, per la despreocupa-
ció, però és un engany. Si cal
decidir entre la participació en la
vida de la gent jove o ser un sim-
ple servidor de productes més o
menys atractius, al meu enten-
dre, no hi ha dubtes, la compara-
ció no té color. Però, clar, hi ha les
lògiques resistències, la insegu-
retat, els riscs i les dificultats. Cal
assumir les pròpies responsabili-
tats i deixar-se de mediocritats. 

Una mestra a l’institut
Pilar Tormo, cap d’estudis de l’IES d’Alfafar (l’Horta)

VICENT ESTEVE, Alfafar (l’Horta)
"Després de vint-i-vuit anys, encara em fa
il·lusió entrar a l’aula, és l’únic interessant
que hi ha". Pilar Tormo manté viva la
rebel·lia del primer dia de faena.
Vocacional com poques, ha passat per les

escoles unitàries de Novetlè (la Costera) i
Gúdar (Teruel), i ha treballat també a
Algemesí (Ribera Baixa) i a Alcoi
(l’Alcoià). El seu compromís amb l’escola
pública, la renovació pedagògica i el sin-
dicalisme assembleari ha quedat palés

pertot arreu. Només es va distanciar un
temps de la militància per exercir una
doble maternitat que afirma haver viscut
"molt bé". Resideix a Massanassa
(l’Horta) i ha fet classe a l’escola pública
Orba, d’Alfafar. Després de quinze anys,

s’ha integrat com a professora d’ESO a
l’institut d’aquest poble. Fa uns mesos ha
participat en la publicació col·lectiva
"Viure la democràcia a l’escola". Cap
d’estudis del centre, Pilar Tormo reflexio-
na sobre aquesta nova etapa professional.

Parlar sobre diversitat

és parlar de les rela-

cions entre profe i

alumne, però també és

parlar de l’organització

de l’aula i del centre, i

de refer la proposta

cultural existent.

Pilar Tormo. /  XELO GARCIA
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En el debat sobre la generalització de la Reforma, les
tesis del professorat de l’Institut de Secundària
Serra Perenxisa de Torrent estan ben allunyades de

l’aposta educativa de l’STEPV-Iv, que sintonitza amb
els arguments del professor Gimeno Sacristán. Així i
tot, ALL-I-OLI vol donar cabuda a posicions plurals

per a impulsar un debat necessari. Tant des de la
web sindical  com en successives edicions, l’organit-
zació convida el professorat a prosseguir-lo.

La generalització de l'ESO
està servint per a constatar
allò del que ja s'estava par-

lant des de fa temps: el fracàs de
la Reforma del sistema educatiu.
Com a professionals de l'ensenya-
ment considerem urgent i inajor-
nable entrar en un procés de revi-
sió i replantejament del sistema
educatiu i, conseqüentment, de
modificació de la LOGSE.

Se'ns dirà que ni tan sols hem
donat temps perquè es consolide,
que cal esperar que l'experiència
permeta corregir errors i perfec-
cionar el seu funcionament, que
les deficiències actuals es deuen a
un finançament insuficient i
inadequat. Nosaltres pensem que
no es tracta de xicotets problemes
subsanables, sinó de greus errors
estructurals la correcció dels quals
no es pot fer sense una revisió de
la mateixa LOGSE. Pensem, a
més, que si no es du endavant
aquesta correcció, el sistema edu-
catiu es veurà greument degra-
dat, i no seria exagerat pensar que
en un termini no molt llunyà
l'ensenyament públic acabe
essent no ja subsidiari del privat,
sinó essencialment assistencial.

Parlar de tot açò és, encara hui,
un atreviment, perquè no sembla
políticament correcte, perquè sig-
nifica enfrontar-se a les organitza-
cions d'esquerra (partits, movi-
ments de renovació pedagògica,
etc.) que impulsaren el naixement
d'aquesta reforma i que es resis-
teixen a acceptar que la seua
posada en funcionament està
constituint un fracàs. D'altra
banda, hi ha també sectors inte-
ressats que el procés continue
com ara, perquè la degradació del
sistema educatiu propiciarà en
primer lloc -ho està fent ja- una
revitalització del sector privat de
I'ensenyament en contra del siste-
ma públic.
El nou sistema educatiu fracassa,
entre d'altres, per les raons
següents:

1.-Un itinerari únic fins els 16
anys és un mite impossible de
sostindre. És impensable que
un/a estudiant/a que, per posar
un exemple, aspire a realitzar al
cap de dos o tres anys estudis de
grau mitjà o universitaris estiga
compartint pupitre i explicacions
amb qui no aspira a realitzar cap
altre tipus d'estudi i que té greus
mancances educatives. Ni un/a ni
altre/a trobaran satisfacció ade-
quada a les
seues necessi-
tats. Si seguei-
xen així les
coses, és evident
que qui tinga un
poder adquisitiu
suficient acaba-
rà veient-se
obligat a realit-
zar I'ESO en un
col·legi privat
que garantesca
els seus interes-
sos i les seues
necessitats. Si
l'objectiu de la
LOGSE era la marginalització del
sistema públic d'ensenyament en
benefici del sector privat, a fe que
acabarà per aconseguir-ho.

2.- La diversificació és un altre
mite impossible de sostindre. Se
suposa que el docent ha d'atendre
en la mateixa aula i alhora un
alumnat amb necessitats educati-
ves absolutament diferents i fins i
tot, en molts casos, profundament
divergents. Però ni l'espai disponi-
ble, ni el temps, ni les energies del
docent són eIs que caldria. S'ha
parlat molt de com realitzar la
diversificació, la condició prèvia de
la qual és un esforç i una dedicació
del docent que són quasi titànics,

però ni amb això. Les paternalistes
recomanacions de canviar de xip,
utilitzar la imaginació, etc., no són
més que excuses i evasives de qui
no és a peu d'aula, compromesos
amb aqueixa missió impossible
que està esdevenint l'exercici de la
professió de docent. 

3.- El sistema de promoció. No es
pot acceptar un sistema on se sap
de bestreta que abans o després
l'estudiant promocionarà de curs
encara que no realitze el mínim
esforç. Sempre es descarrega a les
esquenes del professorat la missió
de motivar, quan sovint la societat
propicia el contrari a través dels
mitjans de comunicació: els nous

valors del triomf
sense esforç (ni
físic ni molt menys
intel·lectual), la
publicitat, l'aban-
donament de
molts pares i
mares de la res-
ponsabilitat edu-
cativa amb els
seus fills, etc. La
conclusió és que
s'està generalit-
zant en l'alumnat
una actitud aban-
donista que rebut-
ja qualsevol tipus

d'esforç i de disciplina. Però la pro-
moció obligatòria s'imposa i, fins i
tot, en molts casos el docent la pro-
picia perquè el que importa és lliu-
rar-se dels / de les alumnes. Així és
com es produeix una de les perver-
sions del sistema: la promoció
escolar, més que un reconeixe-
ment del fet que l'alumne o alum-
na han assolit un nivell (i sempre
caldrà matisar, de coneixements,
procediments i actituds), només
assegura -i perdoneu la metàfora-
el compliment de la data de cadu-
citat, no de l'estat en què es troba
el producte.

4.- El problema de la disciplina.
L'acció comunicativa, i l'educacló

ho és, demana unes condicions
mínimes perquè es puga produir.
És clar que les condicions físiques
no són suficients, però indubta-
blement són necessàries. Quan el
nivell de soroll, de tensió, d'inter-
ferències, és gran, la comunicació
no es produeix. Els nivells d'indis-
ciplina i, com es deia abans, de
mala educació són tan alts que
resulta molt difícil que hi haja un
fluix comunicatiu. De vegades el
professorat, fruit d'una mala cons-
ciència que ens volen fer interio-
ritzar, ens sentim uns/es carrosses
per enyorar aquelles condicions
en què es podia treballar com a
docents, és a dir, en què es podia
parlar, sentir, escoltar, expressar-
se amb respecte. No és exagerat
de dir que això ja no existeix.
Companys i companyes més
experimentats en el territori de la
LOGSE que ja havien treballat en
la Reforma, han hagut de veure
com allò era una ficció, una expe-
riència en condicions òptimes,
condicions que després no s'ana-
ven a donar i, per tant, una expe-
riència poc fiable. Han hagut
d'admetre que no hi ha altres fór-
mules que les disciplinàries (ano-
menem-les expedients) per a
intentar fer-se amb el control de la
situació, i ni tan sols així arriba a
ser l'adequat. Han hagut de veure
com els fruits de la transversalitat
(una altra paraula màgica) han
estat un major sexisme, actituds
de menyspreu, d'intolerància i
d'insolidaritat. Si bé no podem dir
que tot això siga exclusivament
conseqüència de la LOGSE, és
evident que en té una part impor-
tant de responsabilitat. La qüestió
és: cal resignar-se al fet que les
coses hagen de seguir així?

5.- Els objectors escolars. En
aquest sistema d'itinerari únic es
produeix inexorablement l'aban-
donament d'una part de l'alumnat
que no troba cap interés a allò que
des dels centres educatius se'ls
pot realment oferir, però on obli-

gatòriament han de romandre. El
resultat és una bossa d'alumnes
que suporten amb penes i treballs
la jornada escolar, que provoquen
contínuament conflictes i situa-
cions insostenibles; al remat, una
figura que cada vegada sovinteja
més i que és anomenada "objec-
tor escolar". La gravetat d'aquest
problema n'amaga d'altres. El sis-
tema, tot seguint amb la semblan-
ça castrense, també genera
"desertors", però aquests ho són
de l'ensenyament públic.
Alumnes que si poden -i acò ho
està afavorint la política de con-
certs dels governs del PP- aban-
donen la pública a la recerca
d'una eixida educativa en la pri-
vada. Hi ha, a
més, una altra
bossa, ignorada
per uns i altres,
que és la de "l'a-
llistament for-
çós", la d'aquells
i aquelles que,
volent continuar
estudiant i no dis-
posant de recur-
sos econòmics,
s'han d'aconten-
tar a rebre del sis-
tema les engru-
nes que aquest li
ofereix. No ens
enganyem. Per a aquest col·lectiu
no està pensada la LOGSE.

6.- Els centres situats a barriades
marginals. Tot el que fins ací hem
dit es veu agreujat en el cas dels
centres radicats a zones marginals
o amb greus problemes socials. La
generalització de l'ensenyament
fins els setze anys ha aconseguit
l'objectiu teòric d'allargar l'esco-
laritat dels joves fins que puguen
accedir legalment al mercat labo-
ral. Es tracta, però, d'un eufemis-
me. Això no és escolarització. Si
més no en el sentit en què s'ha
d'entendre en una societat
moderna a les portes del segle
XXI. Potser s'haja aconseguit tan-

car els problernes que abans eren
al carrer entre els murs quasi car-
ceraris dels centres de Secundària,
la qual cosa, des del punt de vista
dels qui ens governen, pot ser que
ja siga suficient. Tanmateix, des
de la nostra professió de docents,
condemnats a exercir de cela-
dors/celadores o agents d'ordre
públic, això només representa un
fracàs del sistema i la misèria del
model educatiu que ens volen
imposar. Un sistema que, en el
seu graó més feble -l'ensenya-
ment públic-, ha d'assumir una
funció coercitiva i assistencial que
no li correspon; però que, tanma-
teix, pel que fa a l'ensenyament
privat pot seguir complint la seua
funció de preparar els futurs pro-
fessionals de grau mitjà o supe-
rior. I així, el que s'havia aconse-
guit fins ara -una democratització
real de la societat en permetre a
tota la població en edat escolar
accedir a un tipus d'ensenyament
digne- es llança per la borda en
impedir a les capes menys afavo-
rides el fet de poder accedir a un
ensenyament de qualitat. I si això
és així en general, encara ho és
més si ens referim a les zones
deprimides i marginals.

7.- El camuflatge del fracàs esco-
lar. I així, una expressió que fa
uns anys s'utilitzava per a referir-
se a la part de l'alumnat que no
obtenia el Graduat Escolar o, per
extensió, a tots aquells i aquelles
que no arribaven al final del tram
educatiu, ara se'ns imposa en la
seua estricta literalitat: estem
davant el fracàs de l'escola, de
l'escola pública. Potser el sistema
de promoció automàtica haja
aconseguit maquillar el tan rebre-
gat fracàs escolar. El que ja resul-
ta més discutible és que la
LOGSE i els seus mecanismes
correctius aconseguesquen ama-
gar per molt de temps el fracàs, no
ja d'una part de l'alumnat, sinó
del conjunt de l'escola pública.

8.- La panacea de les optatives.
Les assignatures optatives s'han
convertit en un calaix de sastre a
què es recorre per a donar als
currícula un vernís tecnològic o
pseudoprofessional, però que en
realitat no tenen altra funció que
completar horari de docents i dis-
cents, i s'enceta doncs una dinà-
mica de subhasta, on el que es
prima és la diversió, la simplicitat
i la manca d'esforç, Si les optati-

ves foren idea-
des per a satisfer
l'interés personal
de cada alum-
ne/a, l'única
cosa que s'hi
està aconseguint
és alimentar les
actituds més
indolents.

Les persones
que suscrivim
aquest manifest,
docents, usuaris
del sistema edu-
catiu, pares i
mares, conside-

rem que no cal esperar perquè el
problema es degrade tant que ja
no tinga solució o que la solució
no siga altra que l'ensenyament
privat assumisca el lloc que li
correspon al públic. Si com a
usuaris de la sanitat també ens
oposem als plans de privatització
dels governs de la dreta, com a
persones que defensem l'escola
pública no podem fer altra cosa
que alertar de quines poden ser
les conseqüències fatals a curt ter-
mini si no es produeix un canvi
radical en el nostre sistema edu-
catiu. Aquest canvi ha de conti-
nuar per la LOGSE. Pels docents i
les docents fa temps que comen-
cà.

Per l'ensenyament públic, 
cal reformar la LOGSE 

Són errors estructurals i no aspectes puntuals els que aconsellen
revisar la LOGSE, segons els autors de l’article, que exposen els que

són, segons ells, els principals motius del “fracàs” de la Reforma

És impensable que un
estudiant que aspire a

realitzar estudis univer-
sitaris compartisca

pupitre amb qui no vol
realitzar altres estudis i

té greus mancances
educatives.

La promoció escolar,
més que reconèixer

que l’alumne ha assolit
un nivell, només asse-
gura el compliment de
la data de caducitat, no
de l’estat en què es tro-

ba el producte.

Grup de professors de l'IES Serra Perenxisa, de Torrent

ARXIU



La historia nos muestra que
en las reformas educativas
que han supuesto la expan-

sión del sistema escolar a sectores
sociales antes marginados o apar-
tados del mismo surgieron opinio-
nes, más o menos generalizadas,
expresando temores sobre el
deterioro de la educación, cuando
no sobre temibles desórdenes
sociales. 

Ocurrió con el acceso de la
mujer. Las prácticas de coeduca-
ción, hasta ayer mismo, no han
carecido de detractores temero-
sos, no ya de desórdenes morales,
sino de un deterioro del rendi-
miento académico. Hoy las muje-
res no sólo llenan las aulas, sino
que hay indicadores que nos
muestran que obtienen mejores
resultados en determinadas par-
celas del currículum. 

La entrada de las clases popula-
res a las escuelas despertó el
temor de los más rancios conser-
vadores sobre posibles revolucio-
nes sociales: los trabajadores leí-
dos seguro que reclamarían cosas
"imposibes". Los movimientos
obreros entendieron muy bien
que la alfabetización del pueblo
era una condición para su libera-
ción, antes de que se plantearan
las políticas de escolarización uni-
versal. Hasta hoy, nadie duda de
que, aun con determinados défi-
cits, los hijos de la clase obrera
pueden extraer beneficios de la
escolarización obligatoria, lo cual,
paradójicamente y en contra de
los fundamentalismos conserva-
dores, redunda en el orden social,
que se ve favorecido por la inte-
gración simbólica que proporcio-
nan los saberes.

La misma expansión de la cul-
tura de masas se ha apreciado por
parte de algunas "inteligencias
selectas" como un ataque al buen
gusto del sibaritismo minoritario.
El surgimiento de la universidad
de masas ha divulgado la creen-
cia acerca del deterioro de la
sagrada y madre institución. 

Políticas segregadoras
No queremos recordar ejemplos
más lejanos sobre la documenta-
da historia de la idea de regresión
o declive del sistema educativo,
de la violencia en los centros y del
deterioro del clima escolar cuan-
do las poblaciones "de color", los
chicanos (o nuestros minoritarios
gitanos), etc., se incorporan a ins-
tituciones que no fueron pensa-
das para ellos. Y como a la más
elemental de las conciencias
morales le resultará violento
declararlos excluidos de ese para-
íso, algunos se quedan más tran-
quilos si los que vivían extramu-
ros del castillo permanecen debi-
damente aparta-
dos en sus res-
pectivos guetos,
preservando de
su presencia a los
señores. La dife-
rencia, o se supri-
me o se segrega.
Ese es el supues-
to de la lógica
social científica
de la moderni-
dad. Sólo lo que
esté dentro de la
norma respeta la
racionalidad de
las instituciones
que la mantie-
nen.

La historia de la exclusión
social y educativa ha sido hecha
con argumentos creíbles para el
pensamiento dominante de cada
momento histórico, aunque, con
la perspectiva del tiempo transcu-
rrido, veamos con claridad lo des-
acertados que eran aquéllos. Pero
la historia del declive escolar no
se hace sólo con valoraciones y
con pensamientos poco optimis-
tas acerca de las posibilidades de
la naturaleza humana en lo que
tiene de universal. Para quienes
viven la realidad cotidiana, su
experiencia les brinda ejemplos

todos los días acerca de lo acerta-
do de sus temores. Y tienen razón:
los "advenedizos" de cada
momento no responden a las nor-
mas que rigen el ágape al que se
les invita ni a lo
que se espera
de ellos. Como
los "pobres" de
Viridiana -des-
a g r a d e c i d o s
ellos-, no saben
estar en la
mesa del señor
a la que la bon-
dadosa señora
caritativamente
los invita en
ausencia de
aquél. 

Como ha sido
fehacientemen-
te documenta-
do, los intentos
de declarar
excluidos a
determinados
c o l e c t i v o s
sociales, al pen-
sarlos como
incapacitados
para alcanzar
ciertos niveles
de inteligencia,
saberes o nivel
de educación
en general, en
razón de su
condición físi-
ca, cultural o
social, se han
ido refinado
p r o g r e s i v a -
mente a medi-
da que los
a r g u m e n t o s
más burdos iban cayendo ante la
fuerza de los hechos y la vergüen-
za ajena. En las últimas décadas
una psicología de raíces biologi-
cistas, cuando no descaradamen-
te contaminada de prejuicios
raciales, ha inoculado en el senti-

do común una
cierta propen-
sión a considerar
la existencia de
límites difícil-
mente supera-
bles en el des-
arrollo de cada
individuo. Un
desigual reparto
de posibilidades
que, si alguna
vez se atribuyó a
un caprichoso
Creador, ahora
se responsabiliza
de él a los genes,
otras veces  a la

esencia misma de un cociente
intelectual estable, cuando no a la
fatalidad ("Lo que la naturaleza
no da, Salamanca no lo presta").
Los más actualizados echan mano
de complejos cruces de variables
relacionadas con la calidad
(nueva diosa sin cuerpo visible,
pero de efectos radiantes) para
explicar las diferencias entre
colegios públicos y privados...

La historia del progreso, desde
Rousseau, ha consistido en buena
medida en desbancar a todo ese
"sentido común" que, bajo for-
mas mutantes, ha venido justifi-
cando las políticas sociales y edu-

cativas segregadoras para ciertos
colectivos sociales, de una forma
u otra. El sustento de ese optimis-
mo reside en presumir que todo
ser humano puede mejorar su

capacidad de aprender y de ser
así más inteligente, hasta los que
tienen dificultades especiales. 

Necesitábamos arrancar desde
una cierta perspectiva para
situarnos en el momento presen-
te, en el que los temores acerca
del deterioro de la calidad de la
enseñanza se refieren al modelo
educativo vigente legalmente en
la ESO, aunque no desarrollado
como sería de desear. Podría
parecer que estos nuevos benefi-
ciados son ahora los nuevos invi-
tados al ágape de las minorías, a
los que, incluso por su bien,
habría que poner aparte, no reco-
nociendo que se instalarían en
sistemas paralelos de enseñanza
de hecho.

Trece años de Reforma
Sólo han pasado 13 años.
Entonces creíamos que la doble
vía a partir de los 14 años de
edad, la de la Formación
Profesional (FP) y la del
Bachillerato Unificado y
Polivalente (BUP), era inadecua-
da para formar profesionalmente
la mano de obra que el nivel de
desarrollo necesitaba. Además de
ser insuficiente la FP, en ese sub-
sistema veíamos que encontraban
refugio los fracasados de la EGB
(un 20%), mientras que en el BUP
se situaban los que habían "pro-
gresado adecuadamente". Mala
imagen para la Formación
Profesional y peor panorama para
las conciencias sensibles.
Parecida idea de progreso plan-

teó la Ley General de Educación
de 1970, escolarizando a todos en
un sistema común hasta los cator-
ce años con un mismo currículum.
Los temores por el deterioro del

nivel tuvieron
parecida expre-
sión a la actual
por parte de
quienes hasta
ese momento
recogían a la
población selec-
ta desde los diez
años para cursar
el Bachillerato.
Un deterioro
que se ligó a
una política de
expansión del
profesorado de
S e c u n d a r i a
seleccionado sin
los filtros ade-
cuados e inva-
diendo de adve-
nedizos la casta
s u p r e m a .
Pasaron veinte
años y la heca-
tombe no tuvo
lugar; lo que sí
ocurrió es que la
educación bási-
ca se hizo real-
mente universal.

La reforma
experimental de
las Enseñanzas
Medias tuvo
errores de plan-
teamiento y en
la estrategia de
implantación,
pero no tuvo
visibles enemi-

gos enfrentados al núcleo esen-
cial de la misma. En los institutos
de FP fue, generalmente, mejor
acogida. Se suprimía un sistema
doble que encubría a un tercer
sector de población no cuantifica-
do (porque los excluidos desapa-
recen hasta de
las estadísticas)
que se iba
"voluntariamen-
te" a la calle sin
cabida -ni a
veces pretensión
de aspirar a
entrar- en algu-
nos de aquellos
dos caminos. Los
fracasados de la
EGB, más los
expulsados de la
doble vía, junto a
los alumnos con
suspensos en el
BUP, nos los habí-
amos de encontrar a todos juntos
en un sistema no reformado cuali-
tativamente y con unos profesores
poco proclives, en general, a pen-
sar su función ilustradora en tér-
minos sociales, es decir, como
educadores de lo que existe para
elevarlo, y no como seleccionado-
res de los que, por la circunstan-
cia que sea, ya están o van desti-
nados a las alturas. El profesorado
se ha topado otra vez en el labo-
ratorio de las aulas con la realidad
social, con la diversidad de tipos
humanos, con las diferencias
sociales. Una diversidad que, en
los tiempos que la política conser-

vadora hace correr, oculta bajo el
nombre de diferencias lo que son
desigualdades. Ante aquéllas
podremos exhibir las interpreta-
ciones que queramos; ante éstas
sólo cabe estar a favor de un poco
de mayor igualdad o ser cómpli-
ces con la mala situación de los
que están en inferioridad de con-
diciones, que son los mismos de
siempre.

En el acto de presentación de la
propuesta de Reforma, presenta-
da en 1987, que daría lugar a la
LOGSE, sólo hubo dos opiniones
en contra: la del agustino
Martínez Fuertes (†) y la de Isabel
Tocino. El resto de la historia es
conocido. Los intentos de cuantifi-
car el deterioro que dicen que
provoca la LOGSE han sido inúti-
les hasta ahora. La estadística se
resiste a dar la razón a los "críti-
cos" de la Reforma, como lo haría
si se pretendiese demostrar lo
contrario en términos de rendi-
miento académico observable.

Enseñar sin excluir
¡Qué duda cabe de que la nueva
situación causa problemas!
¿Quién dudará de que hacen falta
medios y tiempo para reconvertir
una mentalidad no adecuada-
mente puesta en alerta en su
momento por los responsables
políticos? ¿Quién duda de que
hace falta diversificación curricu-
lar, a condición de que no supon-
ga segregaciones irreversibles?
¿Quién no piensa que para que
los que son desiguales puedan
igualarse algo, éstos  necesitan
desiguales atenciones? ¿Quién
puede ser tan ingenuo como para
no saber que la nueva realidad es
más conflictiva en los centros
públicos? ¿Pediremos selección
camuflada en éstos para hacerlos
competitivos con los privados, lo
que sería como quitar las vías de
tren allí donde no den las ganan-
cias que produce el AVE? ¿Qué
falla, el modelo o la forma de des-
arrollarlo, en la que cabe pedir
responsabilidades a quienes las
tienen y también al sufrido profe-
sorado? ¿Hay diferencias atribui-
bles a los ancestros culturales por
las cuales la ESO es más conflicti-
va en nuestro territorio que en
otros del Estado español? ¿No
será que la implantación es más
pobre? 

Las luchas por las grandes cau-
sas son largas, y en su curso, a
veces, se duda de la bondad del
objetivo que se resiste. No convie-
ne el fundamentalismo a ninguna
causa, pero tampoco a la de los
que ven caerse el mundo porque,
en vez de poder educar con más
comodidad a quienes poseen las
mejores disponibilidades y condi-

ciones objetivas
para progresar,
tienen que hacer
de Viridianas
que verán "des-
agradecido" su
esfuerzo. Nada
es lo que era,
afortunadamen-
te; menos las
viejas ideologí-
as, que reapare-
cen envueltas de
nuevos argu-
m e n t o s .
Enfrentémonos
a las posibilida-
des desiguales

de nuestros estudiantes, que en la
enseñanza obligatoria tienen
derecho a recibir algo y no sólo a
ser objeto de calificación para des-
cubrir que no se adecuan al nivel
que hemos puesto. La enseñanza
obligatoria no tiene que tratar
desde el punto de vista educativo
a "los mejores" como debe hacer-
lo con los más necesitados, pero
éstos tampoco deben ser exclui-
dos por aquéllos. Éste es el reto:
ayudar a todos a progresar, sin
castigar a nadie. Algunos, como
en la vida misma, prefieren que
eso ocurra en banquetes separa-
dos por tipos de público.
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¿Qué nos ha pasado para 
olvidar tan pronto?

El autor, profesor de la Universitat de València, recuerda en un recorrido 
histórico las resistencias a las reformas educativas que permitieron el 
acceso de las clases populares a la educación. Reconociendo los retos 

pendientes, apuesta por una escolarización sin exclusiones

La historia de la 
exclusión social y 

educativa ha sido hecha
con argumentos 
creíbles para el 

pensamiento dominante
de cada momento 

histórico.

Sólo cabe estar a favor
de un poco de 

mayor igualdad 
o ser cómplices con 

la mala situación 
de los que están en

inferioridad 
de condiciones.

José Gimeno Sacristán

ARXIU
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L'acord amb Conselleria suposa una discriminació respecte del sector públic

Les plantilles del professorat d'Educació
Secundària Obligatòria són insuficients 

CARME BERRUEZO, Redacció
A la comissió de seguiment de l'Acord

de la implantació de la LOGSE del 13 de
març -on es negocia la pròrroga de
l'Acord i l'addenda-, es van aprovar les
plantilles d'ESO. La decisió va comptar
amb el suport de l'Administració, les
patronals i els sindicats FSIE, USO i
CC OO. 

UGT es va abstindre i va ajornar la
seua valoració global del document a
l'espera de la redacció de l'addenda. Per
la seua banda, i d'acord amb la decisió de
l'assemblea d'afiliats, STEPV-Iv s'hi va
oposar. 

La valoració del Sindicat considera
aquestes plantilles insuficients, especial-
ment pel que fa a l'horari reservat  a les
necessitats educatives especials. Els
centres concertats no compten amb el
suport dels Serveis Psicopedagògics

Escolars (SPEs), i la situació s'agreuja en
els centres d'una línia -la majoria-, i en
els quals és impossible demanar l'auto-
rització de grups de diversificació curri-
cular.

Com es comprova al quadre, el profes-
sorat assignat als centres concertats s'a-
llunya molt de la dotació existent als cen-
tres públics. Pel que fa als grups de
diversificació curricular, es contempla la
distribució següent: 0 per a centres d'una
línia, 1 per als de dos línies (34 h. i ràtio
1'36), 2 per als de 3 línies (68 h. i ràtio
2'71) i 3 per als de 4, 5 i 6 línies (102 h. i
ràtio 4'08). La constitució dels grups, amb
l'autorització i dotació de personal
corresponent, cal sol·licitar-la a la
Conselleria. Les necessitats específiques
de l'alumnat determinaran finalment si es
mantenen.

A la vista de les xifres exposades, s'evi-

dencia de nou una vella paradoxa.
Mentre s'exigeix que la xarxa concertada
assolisca la mateixa qualitat d'ensenya-
ment que la pública, es manté un retall
substancial en la dotació del professorat
en els centres concertats, a costa de les
condicions laborals dels treballadors i
treballadores del sector.  Així, el capítol
de personal esdevé una important font
d'estalvi, tant per l'Administració com
per a les patronals.

El calendari d'aplicació de les plantilles
aprovades s'aplicarà de manera progres-
siva i es vincularà a la recol·locació de les
persones afectades per reducció d'uni-
tats, encara pendents. La implantació
definitiva està prevista per a l'any 2003.
L'Administració s'ha compromés a pre-
sentar el calendari en un breu espai de
temps. Des de l'STEPV-Iv es vetlarà per a
que complisca la paraula.

L'Educació
Especial es
tractarà en
unes jornades
sindicals

ALEJANDRO MARTÍNEZ,
Redacció

Amb la finalitat de posar
en comú les preocupacions
dels treballadors i treballa-
dores dels centres
d'Educació Especial (EE), i
comptant amb la participa-
ció de representants de
l'Administració i de distin-
tes organitzacions i profes-
sionals reconeguts d'a-
quest àmbit, el sector de
privada del Sindicat, amb
la col·laboració del centre
d'EE Koinos, ha dissenyat
un cap de setmana per a
debatre els temes que més
inquieten. Les jornades
estan previstes per als prò-
xims dies 5 i 6 de maig. 
L'Educació Especial als
centres privats té per
davant un futur incert amb
els canvis que la nova nor-
mativa introdueix al si de
la seua organització i fun-
cionament, mitjançant  la
regulació dels recursos
humans (plantilles, titula-
cions…) i les competències
relacionades amb els pro-
grames d'integració.
Temes com el model d’inte-
gració amb els inventaris
ecològics i el treball inter-
disciplinar; l'oferta educa-
tiva bàsica; la relació amb
els Serveis Psicopeda-
gògics Escolars (SPEs) i els
centres de salut o els pro-
grames de transició per a
la vida adulta són temes
presents a l'agenda dels
treballadors i treballadores
d'EE en l'ensenyament
privat.
La sessió del divendres dia
5 per la vesprada es dedi-
carà a estudiar el cas dels
Centres Ocupacionals,
amb el títol “Relacions
laborals i titulacions”. El
dissabte 6 pel matí el
debat se centrarà en els
Centres Específics i s'a-
bordarà el seu futur, les
ajudes tecnològiques,
plantilles, titulacions, pro-
jectes curriculars i model
d'interacció. Les jornades
acabaran per la vesprada
del mateix dissabte amb
els temes “Relació amb els
SPEs i Relació amb els
centres sanitaris”. Per a la
cloenda s'ha previst una
conferència sobre
“Programes de transició
per a la vida adulta”.
La inscripció a les jornades
és gratuïta i les places són
limitades. Les persones
interessades han de forma-
litzar la reserva telefònica
a la seu del Sindicat a
València.

Plantilles de professorat dels centres concertats

El capítol de Personal suposa un estalvi per a la patronal i l’Administració. /  ARXIU

www.intersindical.org/stepv



Entre els despropòsits
que l’actual govern de la
majoria absoluta –valen-
ciana i espanyola– vol

perpetrar contra els interessos
públics i a favor de la seua parti-
cular interpretació del que ha
d’ésser l’exercici legítim d’una
parcel.la del poder de l’estat
–l’executiu–, oblidant la natura
d’un estat construït sobre l’exi-
tència d’institucions autònomes i
independents d’aquest poder, es
troba el renovat intent de sotme-
tre les universitats valencianes
als designis del poder governant
–valencià i espanyol–, amb oca-
sió, aquesta vegada, de l’aprova-
ció de la reforma dels estatuts de
la Universitat de València Estudi
General.

Després de desmembrar la
Universitat d’Alacant, amb el
pretext de la creació de la
Universitat “Miguel Her-
nández” –suposadament d’Elx–,
restava l’assalt a la universitat
més important del País per la
seua projecció social i històrica.

El pretext el volen fer passar
per insignificant, quan és molt sig-
nificatiu. Els responsables de l’e-
xecutiu de la Generalitat insistei-
xen que es tracta només d’una dis-
crepància sobre un apartat d’un
article dels Estatuts aprovats l’any
1985 (des d’aleshores ha passat
molta aigua pel riu): l’art. 167.4
(actual 170.4) el qual preceptua:
“Qui (professor o professora)
obtinga una plaça s’haurà de sot-
metre, si escau, a les avaluacions
del coneixement de les llengües
que són oficials a la Universitat de
València”. Aquestes segons l’arti-
cle 6é.1 són “les reconegudes com
oficials en l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana”.

La Universitat de València
intenta tan sols, estatutàriament,
que el personal docent i investi-
gador que voluntàriament, mit-
jançant els corresponents con-
cursos, vulga incorporar-se al
seu claustre, i que es trobarà
indefectiblement dintre d’una
comunitat universitària que se
serveix en tots els seus àmbits
del valencià id el castellà com a
llengües de comunicació massi-
va, estiga en condicions d’aten-
dre, si més no com a destinatari,
missatges en castellà i en valen-
cià, passant amb aquesta finali-
tat per avaluacions, si escau, és a
dir, si és procedent segons els
casos, del coneixement d’amb-
dues llengües.

Aquesta mínima i feble exi-
gència ha sobresaltat els ànims
del nostre govern.

El motiu no pot ser més sor-
prenent: aquells que es presen-
ten com a representants i defen-
sors del valencianisme, aquells
que per la seua presència insti-
tucionals són cridats a defensar
allò que és propi dels valencians:
el seu patrimoni lingüístic, con-
demnen la mínima exigència de
sotmetre a avaluació els conei-
xements de valencià, junt als de
la llengua espanyola, dels fun-
cionaris dels cossos docents uni-
versitaris que hagen obtingut
plaça a la Universitat.

Però allò que ja frega el nivell
del deliri és el motiu esgrimit:
aquesta exigència, segons el
Conseller de Cultura, Educació i

Ciència “pot dificultar, en certa
mesura, el que puguem construir
una Universitat amb àmplies
mires que garantisca la millor for-
mació i investigació, ja que tal

requisit pot impedir que formen
part del professorat de la mateixa
importants investigadors que
contribuïsquen a la realització de
la millor Universitat, que tots
anhelem”. Aquesta exigència,
doncs, privaria a la Universitat de
professors valuosos pel fet de sot-
metre’ls a una avaluació del
coneixement del valencià. A més,
el Conseller afegeix
“Entendemos que el propio
carácter de la universidad es su
universalidad, su apertura y, por
tanto, no tiene que haber ningu-
na cortapisa en ese sentido”.

Aquesta excusa els acusa d’a-
llò que pretenen defugir: no es
creuen que el valencià –la llen-
gua catalana en definitiva– siga
una llengua de cultura univer-
sal, el consideren un mal menor

que cal patir en aquestes terres
fins que siga anihilada o ghettit-
zada, practiquen mestrestant
una política d’arraconament, i
arriben a considerar-la com un
obstacle i un entrebanc a la
“universalitat” de la Universitat.
Senzillament, la menyspreen i la
repudien com a llengua pròpia,
que escassament utilitzen obli-
dant culpablement les seues
genuïnes manifestacions, com
ara les Trobades d’Escoles en
Valencià, per molt que diuen
que cal mantenir-la en tots els
àmbits d’ús de la nostra societat.

Demostren més bé, que és
l’espanyol –¿per què l’espanyol i
no l’anglès?– la llengua que
mereix el seu suport. És un tòpic
dir-ho, però senzillament són
predominantment espanyolistes
i secundàriament valencianistes.
Estan prou lluny de l’equilibri
del centre que pretenen exercir.
I després es lamenten i es sor-
prenen que entitats que formen
la societat civil valenciana i les
institucions més vinculades al
poble finalment reaccionen i
interpreten com a pures mani-
festacions de caire populista els
seus intents de justificació. Però,
¿què pretenen, que a més de ser
els aplanadors de la cultura i de
la llengua d’un poble en siguen
aplaudits?

Una vegada més s’utilitzen
“discrepàncies molt concretes”
per llançar un pols a l’autonomia
universitària. Quan el govern de
la Generalitat amenaça amb
modificar unilateralment la llei de
creació de l’Acadèmia Valenciana
de la Llengua per a no complir el
que ell mateix va aprovar, i confe-
gir una llista d’acadèmics de per-
fil polític, molt allunyat del que
exigeix la pròpia llei i ha reiterat
la Universitat: filòlegs i escriptors,
ara crea un conflicte artificial, ja
resolt pel Consell Jurídic
Consultiu en la seua vessant jurí-
dica, i alça una polèmica, instru-
mentant el valencià, per presen-
tar la Universitat de València com
una institució oposada al caràcter
universal de la cultura i la investi-
gació.

Un colp més queda manifest
el tarannà paternalista i autorita-
ri d’un govern que pretén estar
per damunt de les institucions
autònomes, constitucionalment
establertes, i dictar el que és
convenient i necessari per als
altres amb l’excusa de la defen-
sa de l’interés general.
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Les llicències
per estudi,
fora del Pla de
Formació

ALL-I-OLI

La proposta de Pla de Formació
del Professorat per a l'any 2000
feta pública per la Conselleria
d’Educació, torna a excloure la
convocatòria de llicències per
estudi per als docents, una
modalitat sistemàticament apar-
tada pel Govern valencià dels
Plans de Formació en els darrers
exercicis. La privació d'aquesta
via de suport a l'ampliació d'es-
tudis dels funcionaris docents és
motiu de gran preocupació si es
considera que el professorat és
l'únic col·lectiu de la funció
pública valenciana que no s'hi
pot acollir a aquest tipus d'aju-
des. La resta del funcionariat pot
demanar-les sense límits, aco-
llint-se al Decret 34/1999, de 9
de març.  Per a recuperar un
dret, "que mai no s'hauria d'ha-
ver perdut", l'STEPV-Iv ha exi-
git la convocatòria urgent d'un
nombre no inferior a 200 llicèn-
cies per estudis o l'aplicació
immediata al professorat valen-
cià de l'esmentat Decret.

Recentment, s’ha presentat l’Institut
Valencià  d ’Avaluació  i  Qual i tat
Educativa (IVAQUE). Es tracta d’u-

na unitat administrativa de consulta,
assessorament i avaluació
sobre el sistema educatiu
valencià. Ha d’analitzar
els seus resultats i propo-
sar  les  corresponents
mesures correctores. Tin-
drà, ben segur, molta fei-
na o,  s i  més  no,  molta
matèria de la qual ocupar-
se’n.
La seua creació ha suscitat
un debat des que es va
conéixer el projecte —l’e-
ducació sempre n’obri, de
debats, que generalment
no es tanquen i que man-
tenen el servei educatiu
amb una manca de con-
sens polític i social impropi d’una demo-
cràcia consolidada— que no ha trascendit
més enllà dels sectors més pròxims a la
política educativa. El preceptiu dictamen
que el Consell Escolar Valencià ha fet
sobre el decret de creació de l’IVAQUE ha
canalitzat els termes principals d’aquest

debat. Calia un Institut Valencià  amb
aquestes finalitats? Des del camp sindical
hi ha qui s’ha mostrat reticent. S’ha argu-
mentat que el sistema educatiu és estatal i

no específic
de les
Comunitats
Autònomes.
L’Estat ja té
un Inst i tut
( l ’ I N C E )
"para la cali-
dad educati-
va" que ha
de compren-
dre també el
nostre pa ís.
Nosaltres no
hem trobat
cap incom-
p a t i b i l i t a t
que en l’actual estructura

de l’Estat se sàpiga com està cadascú a
casa seua i que els valencians fenm la
nostra pròpia anàlisi per dirigir el nostre,
incomplet i manifestament millorable,
autogovern. Superada aquesta qüestió, les
intervencions s’han centrat a discutir el
caire d’instrument eminentment polític

amb què el Govern valencià ha dotat l’I-
VAQUE: el seu director el proposa i el
nomena el conseller d’Educació, la Comis-
sió Rectora —que marca directrius i apro-

va plans d’actuació— està
formada exclusivament
per càrrecs de l’Adminis-
tració educativa i el Con-
sell Assessor està format
per cinc membres,  tots
designats pel conseller. En
canvi,  el  dictamen del
Consell Escolar Valencià
amplia la Comissió Recto-
ra amb representants de
tots els  sectors de la
comunitat  educativa i
estableix que la Universi-
tat estiga institucional-
ment representada al
Consell Assessor, per la

seua òbvia competència científica. Res de
tot açò ha sigut incorporat pel Govern.
Tenim un Institut Valencià de Qualitat
Educativa que avaluarà allò que interesse
al conseller per qui el conseller vol que
siga avaluat. El conseller definirà, també,
què entén per qualitat educativa. Açò és
majoria absoluta, però no participació.

L’IVAQUE
Vicent Esteve

Sobre els estatuts de la
Universitat de València

Antoni Viñas

Claustre de la Universitat de València-Estudi General, al carrer de la Nau. /  UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Després de
desmembrar la

Universitat d’Alacant,
restava l’asalt a la
Universitat més

important del País Valencià
per la seua

projecció social i històrica.

Calia un Institut
Valencià? Hi ha qui

s’ha mostrat reticent.
S’ha argumentat que el

sistema educatiu és
estatal i no específic de

les CC AA. 

Tenim un Institut
Valencià de Qualitat

Educativa que avaluarà
allò que interesse al
conseller per qui el

conseller vol que siga
avaluat.
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ADEL FRANCÉS, València
Davant la presentació per part de
l'Administració d'un nou esbo-
rrany de convocatòries de promo-
ció interna, l'STEPV-Iv ha presen-
tat distintes al·legacions. En la
convocatòria de llocs barrats i
regularització, el Sindicat continua
demanant que la promoció es rea-
litze mitjançant un curs d'avalua-
ció continuada amb un examen
final. Aquests cursos haurien de
realitzar-se durant l'any 2000, per
a poder prendre possessió, com a
màxim, a febrer de l'any 2001. Es
demana també l'eliminació del
requisit de pertinença a un sector
determinat, per a permetre la pro-
moció interna des d'un sector a un
altre, situació prevista en la Llei de
la Funció Pública Valenciana
(LFPV). 

Per al personal afectat per la
transitòria tercera de la Llei que no
pertany al grup immediatament
inferior, aquesta organització pro-
posa dues alternatives per a que
també es regularitze la seua situa-
ció. En cas contrari, no tindria sen-

tit tot el procés. Es tracta que
puguen optar al grup en el qual
desenvolupen el seu treball, com si
foren del grup immediatament
inferior, o bé que puguen presen-
tar-se al grup immediatament
superior al propi, per tal de poder
arribar en successius processos al
grup del lloc que ocupen.

Propostes de Funció Pública
Pel que fa a les propostes de la

Direcció General de la Funció
Pública (DGFP), l'acceptació d'a-
quest Sindicat està condicionada a
tres punts. En primer lloc, la
reducció del contingut dels tema-
ris, ja que els proposats són idèn-
tics als exigits al personal aliè a
l'Administració. Moltes de les
matèries són innecessàries i reite-
ratives, perquè ja han estat supe-
rades pel personal fix en el
moment d'accés a la Funció
Pública. D'altra banda, l'STEPV-Iv
demana una gran agilitat en la
celebració de les proves, amb un
calendari complet i detallat de
totes les fases previ a l'acord.

Finalment, cal que l'examen siga
teòric, cenyit als textos elaborats
per l'IVAP, amb un qüestionari
tipus test, a triar d'entre 4 respos-
tes alternatives. 

Com a alternativa, el Sindicat
acceptaria un supòsit pràctic, sem-
pre relacionat amb els temaris de
l'IVAP, i que es puga elegir un cas
d'entre tres proposats. L'extensió
de la resposta ha de ser lliure. 

Promoció del grup D al C
En la convocatòria de promoció

del grup D al C d'Administració
General, el Sindicat està d'acord
amb el sistema de concurs-oposi-
ció. Per a l'oposició, s'accepta l'e-
xamen teòric, cenyit als textos de
l'IVAP, amb un qüestionari tipus
test on es trie d'entre 4 respostes
alternatives. Aquesta convocatò-
ria ha de recollir la possibilitat
que el lloc de treball de qui
supere l'oposició puga ser reclas-
sificat al grup C, de forma que
puga optar lliurement en el con-
curs per les vacants del C o per la
seua plaça actual.

ALL-I-PEBRE
Llei de la Funció Pública Valenciana
La Conselleria de Justícia i Administracions
Públiques i els sindicats es van reunir el 31 de
març per a tractar sobre la futura Llei de la
Funció Pública Valenciana. Per a l'STEPV-Iv la
reunió va estar buida de contingut, ja que no es
va presentar cap document ni les línies mestres
de la reforma projectada. El director general de
la Funció Pública es va limitar a manifestar el
desig de modificar la llei, sense explicar ni els
motius ni els canvis que es pretén introduir en
la nova normativa. El Sindicat va manifestar
que per a abordar la reforma de la llei amb el
consens de tots, cal modificar l'actual paràlisi de
negociació col·lectiva, i que aquesta estiga pre-
sidida pel diàleg i el consens, pel compliment
dels acords i per la valoració del treball del con-
junt de les empleades i empleats públics.
Segons l'STEPV-Iv, aquestes condicions no es
donen ara per ara de manera satisfactòria. 

Estatut Bàsic de la Funció Pública
En el transcurs de la mateixa reunió amb la
Conselleria, l'STEPV-Iv va demanar els repre-
sentants de l'Administració quina opinió els
mereix l'esborrany d'Estatut Bàsic de la Funció
Pública aprovat pel Govern de l'Estat, i els hi va
emplaçar a presentar les línies bàsiques i l'a-
vantprojecte de la nova Llei al si del Consell
Valencià de la Funció Pública, òrgan que no
s'ha reunit des que el Partit Popular governa la
Generalitat.

Cos d'Inspectors de Tributs de la
Generalitat Valenciana
S'ha presentat el projecte de Reglament del Cos
d'Inspectors de Tributs de la Generalitat
Valenciana. El Sindicat s'ha posat en contacte
amb el personal interessat per a presentar
al·legacions. La Direcció General de Tributs no
n'ha acceptat gairebé cap, malgrat que eren
suggeriments i canvis de detall. La representa-
ció de l'STEPV-Iv està pendent de la convocatò-
ria de Mesa Sectorial per a estudiar si finalment
dóna el vist i plau.

Acord sobre borses de treball
L'STEPV-Intersindical Valenciana s'ha decebut
en conéixer la proposta de l'Administració pre-
sentada en març perquè, després del llarg
temps transcorregut i de les reunions celebra-
des, la seua redacció és pràcticament idèntica a
la inicial. S'han desestimat, per tant, la majoria
de les modificacions  presentades per la part
social. En conseqüència, el Sindicat ha repro-
duït les al·legacions, tot i indicant les qüestions
bàsiques que haurien de modificar-se necessà-
riament, per entendre que amb la seua accepta-
ció els sindicats podien donar suport a l' apro-
vació i publicació de les borses en els termes
actuals.

Convocatòria de cursos
El DOGV de 25 de febrer publica la convocatò-
ria de cursos de Formació Continuada de
l'Institut Valencià d'Administració Pública
(IVAP). Més que un pla de formació, hi apareix
relacionat un recull de cursos, sense considerar
les necessitats veritables de formació. Aquesta
és ja una tradició en les convocatòries de l'IVAP.
No es fan estudis sobre el que es necessita en
les conselleries, ni sobre les matèries en què el
personal vol formar-se.
Respecte del Pla de Formació Contínua, ja ha
estat aprovat per la comissió de formació, i es
preveu que es publique durant els mesos d'abril
o maig.

Imminent publicació de les RLT
Segons la pròpia Conselleria d'Administracions
Públiques, és imminent la publicació de les
relacions de llocs de treball (RLT). La Direcció
General de la Funció Pública s'ha compromés a
publicar-les abans del 31 de maig, per tal de
poder formalitzar en juny les convocatòries de
concursos. De moment, no s'ha citat els sindi-
cats a cap reunió de negociació de les RLT.

De nou, eleccions sindicals a l'Agència
Tributària
S'han convocat eleccions a la Junta de Personal
de l'Agència Estatal d'Administració Tributària
(AEAT) de València, en compliment d'una sen-
tència que anul·la les anteriors. La votació tin-
drà lloc el 17 d'abril. Cal esperar que els com-
panys de la Intersindical Valenciana experi-
menten, si més no, el mateix èxit que en l'ante-
rior edició, quan van obtindre tres delegats.

El Sindicat presenta al·legacions 
a les convocatòries de promoció interna

L'acceptació, condicionada a la reducció dels continguts dels temaris

La Conselleria de Justicia asignará fondos a los
sindicatos que acepten sus propuestas

A pesar del rechazo manifestado
por la mayoría sindical (CC OO,
UGT y STEPV-Iv), el director gene-
ral pretende llevar adelante la pro-
puesta, aun contando con el único
respaldo de CSI-CSIF y CEMSAT-
SE. De este modo, aunque estas
fuerzas carecen de la debida repre-
sentatividad de los trabajadores, los
fondos públicos pueden ir a parar a
las arcas de esas organizaciones.
El director general se niega a acep-

tar las propuestas de los sindicatos
de clase. Tanto STEPV-Iv como
UGT y CC OO exigen una gestión
directa de la Administración de la
totalidad de los fondos destinados a
formación. Para el STEPV-Iv, la acti-
tud mantenida por Velasco puede
permitir que una organización como
CSIF disponga de cerca de 4 millo-
nes de pesetas para formar a un
máximo de 300 trabajadores. La
paradoja es mayor si se considera

que en 1999, con idénticos recursos
económicos, la Administración ofer-
tó más de 900 plazas. Este compor-
tamiento es revelador del interés
del Departamento por beneficiar a
determinadas fuerzas sindicales.
Los tres sindicatos excluidos han
exigido la intervención inmediata
de la Mesa General de la Función
Pública de la Generalitat con el fin
de impedir la ejecución de esta
medida.

JUAN MIGUEL MUÑOZ, Redacción
En la Mesa Sectorial del 29 de marzo, el director general
de Justicia, Eloy Velasco, presentó su propuesta sobre el
Acuerdo de colaboración sobre formación. El Acuerdo

prevé impartir cursos al personal del Departamento y des-
tina cerca de 9 millones de pesetas para su ejecución, la
mitad de los cuales quedarían bajo gestión de la
Administración y el resto se repartiría entre los sindicatos.

La mayoría sindical, exige a la Administración que gestione los recursos de formación

El Sindicat demana agilitat en la celebració de les proves, amb un calendari complet i detallat de les fases. /  M. CABANILLAS



Pels Drets Humans
al Cabanyal.

Per què
lluitem?

Per la retirada del projec-
te aprovat al febrer de
1999 pel grup del Partit
Popular a l'Ajuntament de
València.

Per un projecte de
rehabilitació que tinga en
compte l'opinió del veï-
nat. Es tracta de definir un
pla de rehabilitació amb
consens ciutadà, especial-
ment dels habitants del
barri.

Què volem aconseguir
amb la vaga de fam?
L'objectiu últim és un pla
de rehabilitació amb con-
sens ciutadà, especial-
ment dels habitants del
barri. No obstant, pararem
la vaga quan
l'Ajuntament accepte
començar un diàleg i es
comprometa a fer un
debat públic en un lloc al
qual puguen entrar més
de 1.000 persones i en la
mesa estiguen, d'una
banda, el regidor
d'Urbanisme, els arquitec-
tes municipals i els asses-
sors que estimen oportuns
i, d'una altra, els repre-
sentants de la Plataforma,
els arquitectes i advocat.

Com és l'acció que
proposem? És una protes-
ta pacífica, de resistència.
No és ni més ni menys
important que altres que
hem fet. És una més i, si
és necessari, darrere en
vindran encara d'altres.
Les persones que facen la
vaga estaran ateses i
assessorades per persones
amb coneixements mèdics
i seguiran les recomana-
cions que els facen. Les
persones que facen la
vaga prendran líquids. La
vaga es farà en un lloc
públic i demanarem tots
els permisos que siguen
necessaris perquè no ens
puguen tirar ni multar-
nos. La plataforma defen-
sarà l'assentament i pro-
curarà companyia a les
persones que facen la
vaga tant de dia com de
nit. Si per qualsevol causa
alguna persona que faça
vaga té l'obligació de dei-
xar-ho, serà substituïda
per una altra. Les assem-
blees passaran a fer-se
cada diumenge a les 11.30
al lloc de la vaga i, com
totes les que fa la
Plataforma, seran obertes.
Es convocaran vagues
solidàries de cap de set-
mana per a donar suport.
Al quart cap de setmana
de la vaga, 15 d'abril, con-
vocarem una assemblea
general de barri. En esta
assemblea s'analitzarà la
situació i es decidirà entre
continuar al Cabanyal o
parar. Si es para sense
haver aconseguit els
objectius i s'aprova el pro-
jecte en juliol, es farà una
assemblea per a proposar
una nova vaga al mes de
setembre. L'acció conti-
nua.
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Plataforma Salvem 
el Cabanyal-Canyamelar.

ALL-I-OLI, València
El programa ILADIS (Inserció Laboral per a
Discapacitats Físics), patrocinat per la
Fundació Juan de Dios Montañés, de
València, és una de les accions que aquesta
institució ha incorporat recentment al seu

repertori d'activitats. El programa permet
accedir de manera gratuïta a cursos de for-
mació, informació i orientació laboral, i a
una borsa d'ocupació. A més, els participants
tenen accés gratuït, a la seu de la Fundació, a
una aula interactiva dotada amb recursos

informàtics. A través de l'aula interactiva, es
promou la informació i comunicació entre
els usuaris d'ILADIS i la recerca activa d'un
treball. L'aula facilita també l'accés a Internet
i ofereix un compte gratuït de correu electrò-
nic.   

L'objectiu del programa,
segons els seus promotors, és el
de "desenvolupar un procés
d'inserció laboral totalment per-
sonalitzat per cadascun dels
usuaris de la borsa". La
Fundació treballa directament
amb empreses i realitza una
recerca activa de llocs de tre-
ball, i ofereix assessorament i
informació a totes les persones
interessades. Des de la
Fundació Montañés hi ha la
convicció que la discapacitat
física no impedeix l'exercici
d'una professió i, per això, ofe-
reixen a les empreses interessa-
des un servei integrat. Aquest
servei preveu, entre altres, l'as-
sessorament en matèria d'in-
centius i contractació de perso-
nes amb discapacitat; recerca i
preselecció de candidats per a
accedir a llocs de treball; anàlisi
del lloc de treball; assessora-
ment sobre adaptacions al lloc
de treball i ajudes; suport i
seguiment al treballador con-
tractat.

En un mercat competitiu, l'ac-
cés a un lloc de treball ordinari
és un objectiu difícil. Aquesta
dificultat s'accentua de manera
significativa per a les persones
amb discapacitats. En aquest
sentit, ILADIS pretén neutralit-
zar els prejudicis i estereotips
socials dominants, i motivar les
persones discapacitades per a
que busquen treball. A través
d'actuacions adequades a les
necessitats del mercat de tre-
ball, s'ofereix un servei de for-
mació, amb tallers, programes i
accions formatives de distinta
mena.

La Fundació Juan de Dios
Montañés, creada en 1890, posa
l'accent en les activitats educa-

tives i busca la integració de les
persones marginades. A la seu
ubicada al barri de Russafa, en
un edifici rehabilitat, la
Fundació tracta de respondre a
les necessitats de la societat
contemporània, particularment
en l'àmbit educatiu. 

La Fundació Montañés pre-
senta una oferta educativa de
caire compensatori de les des-
igualtats inicials i es dirigeix,
segons els seus gestors, "a

xiquets, xiquetes i joves de sec-
tors desafavorits o en situació
de risc de marginació o exclusió
social". També dóna suport a
programes d'intervenció i d'al-
tres dirigits a menors.

Un dels objectius prioritaris se
centra en la formació tècnica i
professional "dirigida a la inte-
gració laboral, especialment
entre sectors amb dificultats
especials, dones, persones amb
discapacitats, grups amb risc de

marginació", segons manifesten
els seus responsables. La
Fundació també manté línies de
suport a ONGs, de promoció
cultural, investigacions sociolò-
giques i educatives i tota mena
d'activitats que promouen el
benestar i el desenvolupament
social. La Fundació Juan de
Dios Montañés té la seu al
carrer Pintor Salvador Abril, 25,
de la ciutat de València, Tel.
963742920.

El programa ILADIS per a discapacitats 
promou la seua inserció laboral

ILADIS vol neutralitzar els prejudicis dominants i motivar els discapacitats per a aconseguir treball. / R. M.

Bausset rep el premi de mans dels rectors de la UJI i de la Universitat de València. / ARXIU

ALL-I-OLI, València
Josep Lluís Bausset, nascut a
l'Alcúdia fa vuitanta-nou anys,
és el guanyador de la primera
edició del Premi Vicent
Ventura, instituït per la
Universitat de València en
homenatge a la figura del perio-
dista valencià mort en 1998. El
premi vol reconéixer la trajectò-
ria cívica i democràtica i el com-
promís amb el País Valencià de
persones com Bausset, el qual,
segons els apunts biogràfics de
Santi Vallés, representa "el tes-
timoni vivent més palés de la
història recent de l'Alcúdia i de
tota la seua comarca". La
Comissió, però, ha estimat la
projecció de Josep Lluís Bausset
més enllà de la comarca, per-
què el guardonat forma part,
junt a Joan Fuster, Martí
Domínguez, Vicent Soler i
Godes, Enric Valor, Emili Beüt,
Vicent Andrés Estellés o
Manuel Sanchis Guarner, d'un
conjunt de figures representati-

ves de la memòria cultural del
País  de les darreres dècades.
El premi està patrocinat, a més
de la Universitat de València,
per la Unió de Periodistes
Valencians, el Sindicat de
Treballadors de l’Ensenyament
del País Valencià-Intersindical
Valenciana, CC OO, UGT, la
Unió de Llauradors i Ramaders i
la Universitat Jaume I, de
Castelló. El guardonat rebrà en
un acte públic una escultura
d'Andreu Alfaro. 
La proposta de la candidatura
de Bausset en aquesta primera
edició del premi va ser votada
per unanimitat per la Comissió
Organitzadora. Del premiat,
Joan Fuster va dir: "És un per-
sonatge subterrani dels més
admirables del País Valencià, i
jo en done fe. Ningú no sap qui
és, però tant se val, jo sí". Amb
aquestes paraules, l'escriptor de
Sueca subratllava la modèstia i
el treball silenciós i humil d'a-
quest home de l'Alcúdia.

Josep Lluís Bausset obté
la primera edició del
Premi Vicent Ventura

La Fundació Montañés, de València, presenta una oferta educativa de caràcter compensatori
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L'home ha transformat i transfor-
ma el medi en què es mou; ha
modificat profundament el pai-
satge vegetal mitjançant tales,
explotacions silvícoles, pastures,
explotacions agrícoles, ocupa-
cions urbanes i pressió física en
general. Aquestes activitats han
destruït la vegetació primitiva,
donant pas a l'aparició d'unes
comunitats vegetals que podríem
anomenar transitòries o secundà-
ries, que a la llarga haurien de
cedir llur espai a les comunitats
permanents o climàtiques a les
que han substituït. 
Aquest és el cas de la vegetació
ruderal i arvense, constituïda per
plantes conegudes habitualment
com a "males herbes" que acom-
panyen els humans bé ocupant
camins, solars, femers... -vegeta-
ció ruderal-, o bé instal·lant-se
enmig dels cultius  -vegetació
arvense. Aquesta vegetació rep
també la denominació de nitròfila
per la seua afinitat als medis rics
en elements nitrogenats solubles
(nitrats, sals amòniques, etc.), lli-
gats normalment a l'activitat
humana.
Malgrat la denominació de
"males herbes", totes acomplei-
xen la seua funció ecològica: les
modificacions que elles intro-
dueixen en el terreny conduirien
(en el cas que cessara la pressió
antròpica) a la instal·lació d'altres
comunitats més estables i, en
definitiva, a la restitució de la
vegetació primitiva, és a dir, la
vegetació que hi havia immedia-
tament abans de la intervenció
humana. A més, l'home en trau
profit d'algunes d'elles, com és el
cas de la verdolaga (Portulaca
oleracea) i els agrets (Oxalis pes-
caprae), comestibles per al ser
humà, o els citrons o ravanells
(Diplotaxis erucoides), apreciats
per al ramat i per als animals de
granja.
Als abocadors de brossa i femers
són freqüents les comunitats de
blets (Chenopodium sp.), acom-
panyats de margall bord
(Hordeum murinum), ortigues
(Urtica urens), malves (Malva
parviflora), etc., que amb la calor
estival desapareixen; als solars
abandonats i a les vores de nuclis
urbans trobem comunitats d'oli-
varda (Inula viscosa) i fins i tot
d'arbre pudent (Ailanthus altissi-
ma); a les vores dels camins, a
més del margall, ens trobem amb
margarides (Chrysanthemum
coronarium), porrines o varetes
de Sant Josep (Asphodelus fistu-
losus), xicoira (Cichorium
intybus), lletreres (Euphorbia sp.)
i nombrosos cardassars (Slylibum
marianum...), etc. 
Abans de la prepotent presència
de l'home, les plantes que inte-
gren les comunitats ruderals
actuals prosperaven només on de
forma natural s'acumulaven res-
tes orgàniques: riberes fluvials,
sèquies, llocs freqüentats per
colònies de mamífers i ocells, etc.;
però l'acció de l'home ha afavorit
la seua difusió fins extrems tan
grans que resulta difícil el seu
control donades les especials
característiques que presenten:
producció de moltes llavors de
fàcil dispersió, gran poder de
creixement, arrels (bulbs i rizo-
mes) profundes, reproducció
vegetativa... I això sí, quan més
actuem sobre elles, més repro-
duïm les condicions òptimes per a
la seua nova instal·lació.

La vegetació 
ruderal i arvense 

Joan V. Pérez Albero

Convocats el II Curs i el IV Simposi 
de Filologia Valenciana
El Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València
convoca del 9 al 11 de maig el II Curs de Filologia Valenciana i el
IV Simposi de Filologia Valenciana en honor de Joan Veny. Les
sessions se celebraran al saló d'actes de la Facultat de Filologia,
avinguda de Blasco Ibáñez de la ciutat de València. La jornada del
9 de maig, dedicada a “Fonts i mètodes per a l'estudi del valencià”,
comptarà amb la participació, entre altres, de Jordi Colomina, de
la Universitat d'Alacant, i Josep Lacreu, tècnic de la Conselleria
d'Educació. “Temes bàsics” i “Problemes pendents” és el lema de
les ponències previstes per al dia 10, amb intervencions de Manuel
Pérez Saldanya i Emili Casanova, de la Universitat de València, i
Eugeni S. Reig, autor de Valencià en perill d'extinció. L'última jor-
nada es dedicarà a “Els parlars concrets i aplicacions pràctiques al
valencià”. Les sessions finalitzaran amb la intervenció de l'home-
natjat Joan Veny. Informació, presentació de comunicacions i
matrícula: Departament de Filologia, telèfon 963864255, correu-e:
Emili.Casanova@uv.es.

III Jornades sobre Comunicació i Educació
Mitjans, Xarxa d'Educadors i Comunicadors, organitza les III
Jornades sobre Comunicació i Educació, que se celebraran durant
els dies 22, 23, 24 i 25 de novembre a Barcelona. Enguany, les jor-
nades es desenvoluparan en dos blocs. Els dos primers dies esta-
ran protagonitzats per la Trobada d'Investigadors en Educació i
Comunicació. Els dies 24 i 25 es reservaran per a la Mostra
d'Experiències sobre Educació i Televisió Local dels Països
Catalans, a través de la qual es pretén aprofundir en la col·labora-
ció entre els centres docents i les emissores locals. Les persones
interessades a presentar comunicacions poden fer-ho enviant un
resum de 30 línies abans del 5 de maig dins dels tres apartats pre-
vistos: Educació i televisions locals, Educació i televisió, Educació
en matèria de comunicació. La preinscripció a les Jornades, així
com altres informacions d'interés, pot obtindre's a la web de
Mitjans (mitjans.pangea.org). També es pot remetre un correu
electrònic a l'esmentada associació (mitjans@pangea.org).

C i t e s
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Des del País Valencià
Universal Alginet, S. L., al vostre servei

Gran Enciclopèdia Catalana
Diccionari Enciclopèdic Proa
Temàtica Proa
Gran Diccionari de la Llengua
Gran Atles Universal
Història Natural PP CC
Biosfera - L’Herbari
Anuari Ciència, Tecnologia i Ambient
Història Política, Societat i Cultura dels PP CC
Geografia General PP CC
Catalunya Romànica
Enciclopèdia de Medicina i Salut
Gran Enciclopèdia de la Música
Diccionaris de l’Enciclopèdia

U S.L.NIVERSAL
ALGINET

Apartat 215
46230 ALGINET (Ribera Alta)

Tel. 96 175 10 89
Fax: 96 175 26 07

L'Avanç, una nova publicació
quinzenal, es presenta a València
en un clima d’expectació

ALL-I-OLI, València
Amb el lema “10 anys fent
País”, l'Associació Cívica Tirant
lo Blanc ha editat el tríptic
Valencians i Universals.
València, una nació per al món.
"La història del nostre mateix
poble -es llig al tríptic- abunda
en exemples de personatges
que, sent plenament i profunda
valencians, han assolit una
dimensió universal: des de
Joanot Martorell, l'autor del
Tirant lo Blanc, fins a narradors
moderns com Vicente Blasco
Ibáñez o Enric Valor (…) També

hui, a les portes d'un segle i un
mil·lenni nous, som molts els
ciutadans d'este país que volem
ser això: valencians i univer-
sals". Tirant lo Blanc és una
associació cívica integrada
majoritàriament per estudiants
o ex-estudiants universitaris
que promou distintes línies
d'actuació: cursets de formació,
comunicació en distints suports,
dinamització cultural, normalit-
zació lingüística. Més informa-
ció: Tel. 963879408 / 639454681.
tirant@upvnet.upv.es /
www.upv.es/tirant.

ALL-I-OLI, València
Des del 31 de març els quioscs de
la comarca de l'Horta compten
amb un nou mitjà escrit en
valencià. L'Avanç és una publi-
cació quinzenal que parteix d'un
grup heterogeni de persones
joves, que pretenen practicar un
periodisme lliure i autònom dels
grups de poder polític i econò-
mic. Estructurat en forma d'ONL
(Organització No Lucrativa),
L'Avanç és un mitjà plural alhora
que compromés, i obert a les ini-
ciatives solidàries i les manifesta-
cions culturals. Els promotors,
han treballat durant molts mesos
per anar definint l’estructura i el
contingut del rotatiu. Al llarg d’a-
quest temps el projecte s’ha pre-
sentat a entitats ciutadanes i
col.lectius diversos, principal-
ment de la comarca de l’Horta.

A l'acte de presentació, rea-
litzat el 31 de març al col·legi

major Rector Peset, de València,
amb una nombrosa assistència
de persones, hi va intervindre
Rubén Fernández, coordinador
del projecte, junt al sociòleg
Rafael Xambó, expert en temes
de comunicació; Julià Álvaro,
membre del comité de redacció
de TVV, i Rosa Solbes, presi-
denta de la Unió de Periodistes
Valencians. Als ponents van
seguir distintes intervencions
del públic, que preguntava
sobre el sistema de finança-
ment de la capçalera i saludava
la iniciativa d’una nova genera-
ció de joves periodistes.

Des d'All-i-oli donem la ben-
vinguda als nous companys en
els afers informatius i els felici-
tem per la seua aposta, tan
infreqüent en aquest món glo-
balitzat. Sort i endavant, amics.
L'Avanç: Tel. 626902383;
correu-e: l-avanc@ole.com.

Practicarà el periodisme lliure i autònom

L’Associació universitària
Tirant lo Blanc celebra
els 10 anys fent país
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La commemoració del 25é  aniver-
sari de la revista Saó i l'homenatge
al Pare Riutort m’ha recordat que
l’heroisme té moltes versions, com
ara la del grup de capellans i
seglars que porten a la pràctica el
missatge social de la Bíblia. 

L’Església valenciana mai ha
estat monolítica, tampoc en l’as-
pecte lingüístic, tan relacionat en el
nostre cas amb les classes socials.
Ens podríem remuntar a l’època de
l’arquebisbe i virrei Juan de Ribera
per a entendre millor algunes
febleses i traicions actuals. Però és
en el segle XVIII on les diferències
respecte al fet nacional valencià
són més paleses: al  costat d’entu-
siastes col·laboradors de Felip V en
la castellanització del País, com
l’arquebisbe Mayoral (responsable
de les prohibicions de l'ús del
valencià en la burocràcia parro-
quial), hi havia moltes esglésies i
convents on la llengua conservava
el darrer reducte oficial a la pape-
rassa, malgrat les restriccions (tal i
com ens han documentat V. Pitarch

i A. Vila). Per cert, crec que no s’ha
valorat prou el que aquests reduc-
tes oficials i públics -teatre religiós,
goigs, miracles, nadaletes i música
sacra, Misteri i catecismes en el
mateix segle XVIII-  han significat
en la història social de la llengua.

Però parlàvem de polivalències a
l’Església valentina. La seua matei-
xa historiografia n’és un exemple:
hi trobem la història "oficial" i d’al-
tres publicacions complementàries
de Vicent Càrcel Ortí, enfront de la
més crítica de mossén Vicent
Cardona i d’altres papers més que
crítics -Feixistes, rojos i capellans-,
però  sense llicència eclesiàstica    

No cal dir en quina vessant hem
de situar l’obra de mossén
Sorribes, el qual, ben  actiu a la
seua parròquia de Rocafort, ha
estat  precursor amb Mn. Pla , Mn.
Moscardó, Mn. Alminyana i d’al-
tres, de l’ús del valencià a la litúr-
gia en els anys 50 i animador
d’una Església més compromesa
socialment. Sorribes pertany
també a una nissaga de cape-
llans-savis, les inquietuds dels
quals han deixat petja en els seus
deixebles. En podríem citar molts,
però n’agafarem una mostra de
cada país de la nostra cultura:
Sanchis Sivera a València,
Alcover a Mallorca, Macabich a
Eivissa, Torras i Bages a
Catalunya o Esteve Caseponce al
Rosselló.

El llibre que presentem, breu
explicació de la missa i recull d’ora-
cions (salve, parenostre, credo...) i
cants en valencià, és d’absoluta
actualitat, atés l’escàs ús que es fa
de la nostra llengua als temples,
malgrat tantes iniciatives -La
Paraula Cristiana, el Llibre del
Poble de Déu...- i a pesar de  Sant
Vicent i tota la tradició anterior a la
derrota d’Almansa… que a
l’Església  també alcança.

Q ui no coneix la història de la Ventafocs,
d'aquella pobra nena desposseïda per una
terrible madrastra i dues germanastres i

reduïda a les cendres i els esclops? Qui ignora la
desventura d'una petita vestida amb una caputxa
roja que un bon dia serveix d'aliment a un llop
insensible als drets de la infantesa? I aquella altra
d'una infeliç que, per la maledicció d'una fada
envejosa, dorm durant cent anys fins que un bon
dia apareix un príncep i, en besar-la dolçament
als llavis, desperta? Històries que omplen l'imagi-
nari col·lectiu de bona part dels humans alfabetit-
zats.
Històries que provenen de la tradició oral i que
les editorials publiquen en col·leccions tan pre-
miades com "El Sac", dirigida per Teresa Duran i
Roser Ros i editada, amb tapa dura i excel·lents
il·lustracions, per La Galera, on podem llegir
adaptacions de rondalles i llegendes populars
d'arreu del món. O en "La Galera Popular", de la
mateixa editorial, on els lectors a partir dels 7
anys poden gaudir de les narracions populars més
conegudes. 
Si preferim els narradors valencians, recordem
l'edició per a infants i joves d'Albatros i Tàndem
Edicions, o per a adults de Bullent, de les
Rondalles Valencianes d'Enric Valor. Però si us
estimeu més les rondalles de les comarques ala-
cantines, us recomanem les Rondalles de
l'Alacantí i Rondalles del Baix Vinalopó, amb-
dues de Joaquim González Caturla, de l'edito-
rial Aiguaclara. I si les voleu de la Ribera,
Lleonard Torres i Llorens Giménez les han reco-
llides a Rondalles de la Ribera i Rondalles mera-
velloses de la Ribera (Editorial Camacuc).
Només és un exemple de l'interés que, durant la
darrera dècada, ha suscitat la lectura de les
antigues narracions que provenen de la tradició
oral. 
Però, són aquestes les històries que escoltaven els
nostres avantpassats? Us posaré un exemple: algú
coneix una versió de la Caputxeta en la qual
aquesta menja la carn i beu la sang de l'àvia men-

tre un gatet que l'observa li diu: "Marrana!", i
després es despulla, tira la roba al foc, es gita amb
el llop...? I coneixeu aquella versió de la Bella dor-
ment en la qual el príncep la troba dormida i
"como no despertaba por mucho que hiciese y
gritase, y habiendo quedado encandilado ante
sus beldades, la llevó en brazos hasta un lecho y
allí recogió los frutos de su amor y, dejándola
acostada, regresó a su reino [...]. Al cabo de nueve
meses, descargó un par de criaturas..." (Basile, G.
El cuento de los cuentos. Madrid: Siruela)? O aque-
lles en les quals qui dorm és un príncep i qui actua
per despertar-lo és una dona?
Moltes d'aquestes versions s'han quedat pel camí.
No és estrany si pensem que, en el segle XIX, els
responsables de transformar les versions que cir-
culaven oralment entre el "poble" a versions escri-
tes destinades a un públic alfabetitzat tenien unes
qualitats compartides: ser adults, homes i d'una
classe social determinada.
Els dubtes que ens poden assaltar són molts: les
versions que coneixem són les "autèntiques"?
Com ha influït la ideologia conservadora d'a-
quells homes en la transmissió de la narrativa de
tradició oral? Com ha influït Walt Disney en la
nostra manera d'imaginar la Ventafocs, la
Blancaneu...?
En el llibre De la narrativa oral a la literatura per
a infants. Invenció d'una tradició (Alzira:
Bromera) hem volgut reflexionar sobre una part
d'aquestes qüestions. Enfrontar-se al fantasma de
Disney; plantejar-se com la il·lustració ha disse-
nyat la manera de veure, per exemple, els ogres;
analitzar el canvi de funció dels contes al llarg de
la història, etc. A més, no hem pogut oblidar que
els principals lectors d'aquests llibres són profes-
sors de Primària i Secundària i, per això, hem
acompanyat les reflexions teòriques amb una
bibliografia on apareixen els principals reculls
rondallístics i amb unes propostes de treball de la
narrativa de tradició oral a l'aula. Un treball que,
esperem, ens ajude a triar unes narracions més
del País Valencià i menys de Disney.

Caputxetes 
i altres invencions

Gemma Lluch

DES DE LA BIBLIOTECA
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LOLES DE SALVADOR.
"Em vaig decidir a escriure
aquest llibre quan, en sentir
parlar un dia uns jòvens
alcoians, em vaig adonar
que empraven un valencià
que diferia sensiblement del
que em varen ensenyar els
meus pares, valencians
d'Alcoi, com ells i com jo".
Com l'autor, també sóc
alcoiana, i moltes de les
paraules i frases fetes que
Eugeni S. Reig explica
(bamba, carracateu, enfitar-
se, guinxo...) a Valencià en
perill d'extinció les he senti-
des i emprades durant la
meua infantesa. Un somriure
-unes voltes amb melangia i
tendresa- i una gran rialla
van ésser les primeres reac-
cions que em va provocar la
lectura del llibre. Eugeni S.
Reig, enginyer i treballador
de Telefònica, hui jubilat, ha

escrit un
c o m p e n d i
de més de
800 parau-
les, locu-
cions i fra-
ses fetes
g e n u ï n a -
m e n t
v a l e n c i a -
nes, desco-
negudes o
no empra-
des per la
gent menor
de 40 anys. El volum és molt
accessible, conté explica-
cions senzilles i exemples
molt encertats, i va acom-
panyat de tota mena d'expli-
cacions (utensilis, receptes
de cuina, lletres de can-
çons...) on s'utilitza el mot
al·ludit. Ens trobem amb un
volum imprescindible per a
les persones interessades en

l'ensenyament del valencià i
per a totes les amants de la
llengua, que hem d'agrair
l'autor la seua generositat en
redactar-lo. Valencià en
perill d'extinció és, al capda-
vall, un llibre ben concebut
que sorprendrà gratament
tots els lectors. Es tracta
d'un treball, com diríem a
Alcoi, de fil de vint.

Una col·lecció
de mots 

de fil de vint
Eugeni S. Reig 

Edició de l’autor 
València, 1999

Alumnos curiosos.
Preguntas para aprender y
preguntas para enseñar
Walter Bateman
Gedisa, Barcelona, 2000. 253 pàgs.

La indagació pot transformar l'a-
prenentatge passiu en una aventu-
ra dinàmica i encisadora. És la tesi
central de Alumnos curiosos, el lli-
bre de Walter Bateman, un profes-
sor emèrit que actualment es dedi-
ca a treballar com a advocat defen-
sor de xiquets maltractats i aban-
donats. En el treball es parteix de
la convicció que la veritat no es
revela en les lliçons d'un docent,
sinó en l'aplicació rigorosa de la
intel·ligència dels alumnes, tal com
va practicar Sòcrates, un savi en
l'ús d'aquestes estratègies.
Seguint el mestratge socràtic, la
indagació no accepta de manera
submisa les coses establertes, sinó
que les desafia i provoca el desig
de saber. Per a Bateman, la veritat
ja no descansa en les lliçons del
mestre i, per això, cal convidar l'a-
lumnat a interrogar les evidències
que tenen al davant i entendre l'a-
prenentatge com un procés per a
resoldre enigmes. El llibre presen-
ta suggeriments pràctics.

La educación obligatoria:
su sentido educativo y
social
José Gimeno Sacristán
Morata, Madrid, 1999. 126 pàgs.

L'educació obligatòria és potser
una de les aportacions socials de
la modernitat que millor resumeix
un conjunt d'aspiracions relacio-
nades amb el projecte de progrés
individual i col·lectiu dels ciuta-
dans i ciutadanes. L'escolaritat és
un dret universal que dignifica la
persona i li garanteix l'accés al
gaudi lliure de les oportunitats
culturals i a la participació demo-
cràtica. Amb l'escolaritat es
garanteix tothom l'accés al patri-
moni cultural comú i es disposen
mesures per corregir les desigual-
tats d'origen. L'escolaritat cal
fonamentar-la en continguts relle-
vants aptes per a la construcció
identitària de cada alumne. Amb
un llenguatge ben accessible, el
professor Gimeno ens recorda
aquests principis bàsics de qualse-
vol projecte emancipador. Unes
reflexions i propostes necessàries
en aquests temps de desmemòria
en què cal apel·lar de nou a l'abe-
cé de la professió docent.

La  Missa  del  Poble
Mn. Vicent  Sorribes, 1959
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A contra corrent del Govern valencià, sem-
bla garantit un any més l'èxit del que
representa, sens dubte, la iniciativa més
sòlida i amb més projecció de la societat
civil valenciana dels darrers temps. Amb el
lema "En valencià, cap al futur", les
Trobades retran un homenatge pòstum a la
memòria de l'escriptor de Castalla
(l'Alcoià) Enric Valor, compromés amb la
llengua i defensor entusiasta durant els
últims anys d'aquesta manifestació cívica. 

En l'acte de presentació de les Festes
per la Llengua de l'any 2000, els organit-
zadors van subratllar una volta més la
manca de suport de la Generalitat, i van
criticar directament el menyspreu mani-
festat pel seu president, "que en cinc anys
no ens ha rebut i no ha volgut saber res de
nosaltres". "Amb aquesta actitud -es van
preguntar-, ¿vol ser el president de tots els
valencians?". Seien a la taula Vicent
Romans, president de la FEV; Empar
Granell, vice-presidenta; Dolors Ibáñez,
secretària; Vicent Moreno i Diego Gómez,
en representació dels col·lectius de l'Horta
Sud i la Ribera, respectivament.

Dos mesos de Trobades
El roser de Trobades comença el 9 d'abril i
s'allargarà fins el 10 de juny. Del Nord al
Sud del País, de terra endins, fins a la mar
-el Camp de Morvedre, la Plana, l'Horta, el
Camp de Túria, la Ribera, l'Alacantí, el
Baix Vinalopó, el Baix Segura, la Vall

d'Albaida, la Costera, la Marina, la Safor,
l'Alcoià, el Comtat, les Valls del Vinalopó-
les distintes comarques acolliran milers de
persones que, fidels a la cita de la prima-
vera, segueixen apostant pel valencià com
a llengua de progrés. I això, malgrat les
institucions autonòmiques, que, com va
recordar a la presentació el president de la
Federació, Vicent Romans, han volgut
"silenciar" el treball del col·lectiu. En els
darrers cinc anys el Govern valencià s'ha
negat a rebre la Federació. "No se'ns
escolta, no es dialoga", va prosseguir
Romans, mentre ironitzava en una nodrida
convocatòria de presentació a la qual
"Zaplana també estava convidat, però no
ha vingut". Dins del llistat de reivindica-
cions que es faran públiques durant les
Trobades, destaquen l'exigència de gene-
ralitzar els programes d'ensenyament en
valencià i d'immersió lingüística; el suport
material a aquestes línies i la seua garan-
tia de continuïtat en l'Educació
Secundària; el control de qualitat dels pro-
grames bilingües per part de la Inspecció
Educativa o l'exigència del requisit lin-
güístic en els concursos de trasllats.

Homenatges a Enric Valor
En l'edició de l'any 2000, Enric Valor serà,
però, el gran absent. L'autor de les
Rondalles Valencianes, que va ser el més
il·lustre participant dels Encontres en els
darrers anys, no serà present físicament,

encara que la seua memòria impregnarà
totes les activitats. L'organització ha vol-
gut recordar el testimoni de l'escriptor de
Castalla a través de distintes iniciatives
programades autònomament pels col·lec-
tius comarcals. Aquestes activitats
inclouen exposicions de materials plàstics,
revistes monogràfiques, rondalles escrites
pels alumnes, auques, trencaclosques,
pancartes o cercaviles. Amb la mateixa
intenció, l'Associació d'Editors del País
Valencià ha editat un quadern informatiu
sobre el fons editorial de l'escriptor. 

Cartells de Mariscal
La presència de Valor està també en el car-
tell dissenyat amb la seua efígie, i que s'ha
distribuït a tots els centres educatius.
Aquest cartell és obra del dissenyador
valencià Xavier Mariscal, autor igualment
del cartell de les Trobades, un reclam colo-
rista i lúdic en format horitzontal que simu-
la la senda que encara resta per recórrer a
la comunitat educativa fins assolir les cotes
de normalitat en l'ús i ensenyament de la
llengua. L'organització ha tornat a confiar
un any més a aquest creador resident a
Barcelona el disseny de la imatge de la
convocatòria, després de cinc edicions
consecutives des de l'extraordinària acolli-
da el 1995 dels seus "mariscalets" i de la
concepció del mural que avui penja a
l'Escola de Magisteri Ausiàs March, de
València. 

Amb la llengua fora
RAFA MIRALLES, Redacció

L 'escola que parla
valencià trau la llen-
gua al carrer.
Exigeix dignitat i

suport al seu treball. Com
cada any, ho fa cantant i
ballant, perquè la festa i la
reivindicació són bones
companyes. Agafats de la
mà, xiquetes i xiquets,
famílies i mestres, estan
d'acord: la normalització
de la llengua s'ha d'abor-
dar des de dins i des de
fora de l'aula. És el temps
de les Trobades d'Escoles
Valencianes. 
Enguany, la XIV edició d'a-
questes Trobades de
Primavera, organitzades
per la Federació Escola
Valenciana (FEV), reunirà
en catorze convocatòries
comarcals unes 200.000
persones, del 9 d'abril al
10 de juny. Puntual amb la
cita des que al 1986 se
celebrara el primer
encontre, un ampli dispo-
sitiu d'infrastructures i
l'esforç de centenars de
persones a tot el País, ho
farà possible. 

Les Trobades del 2000 reivindiquen el valencià com a idioma de futur

Les acusacions a
la manca de
suport de les
actuals autoritats
valencianes a les
Trobades van pro-
tagonitzar les
denúncies de la
Federació. 
"No vénen a les
Festes, no subven-
cionen els nostres
congressos, no ens
volen rebre", es
queixava Dolors
Ibáñez, secretària
de la FEV. A ren-
gló seguit, Ibáñez
es preguntava
sobre la proscrip-
ció a què la

Generalitat con-
demna les
Trobades i les
entitats organitza-
dores, i s'adreçava
al president: "Si
de veres li importa
l'Escola
Valenciana, que
ens ho demostre".
Per la seua banda,
Diego Gómez va
insistir que
"només en valen-
cià tenim futur".
Gómez va plante-
jar la necessitat
d'avançar i elimi-
nar les al·lega-
cions: "Les línies
en castellà estan

fora del marc de
la LOGSE i la
Federació recorre-
rà el Programa
d'Incorporació
Progressiva".
Entre les mesures
que reclamen en
l'àmbit educatiu,
s'hi va referir
també a la garan-
tia de continuïtat
de l'ensenyament
del valencià en
Secundària, al
requisit lingüístic
del professorat i a
les ajudes a l'edi-
ció de materials
didàctics.
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