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Tarancón presenta canvis en l'aplicació de la LOCSE sense consultar el professorat

Conselleria obri nous fronts
sense resoldre els anteriors

La LOGSE prescriu que el procés d'adscripció Els instituts de Secundària denuncien la restric-
als IES dels mestres d'ESO finalitza enguany ció de l'oferta de places escolars

Pà9'na 4 pàgina 5

Educació anuncia canvis 'innegociables' en Falta control social i transparència
l'adjudicació de places per al curs vinent en el desplegament del Mapa Escolar

pàgina 6 pàgina 6

Les protestes del professorat interí entropessen a Tarancón. Una Tarancón. L'avaria a l'autobús va ser aprofitada sagaçment per dos
part de la delegació valenciana que viatjava el passat 6 de maig cap a manifestants, que van voler deixar testimoni de la seua persistent volun-
Madrid, per concentrar-se davant del Ministeri d'Educació, va haver de tat reivindicativa en defensa d'un accés diferenciat per als interins i inte-
fer una escala obligada, precisament a la localitat manxega de rines. I és que, de vegades, la geografia és capriciosa. Foto: XELO GARCÍA

El debat encetat
sobre el futur de
l'ESO s'anima
amb noves
col·laboracions
Amb l'acabament del curs
acadèmic 1999/2000 finalit-
za el primer any d'aplicació
de la totalitat de l'ESO.
Aquesta generalització ha
provocat un debat intens
sobre una etapa que concen-
tra bona part de les polèmi-
ques suscitades des de l'a-
provació de la LOGSE.
Aquesta publicació va deci-
dir animar el debat en l'edi-
ció anterior, amb dos llargs
articles d'un grup de profes-
sors de l'Institut Serra
Perenxisa, de Torrent, i del
professor de la Universitat
de València José Gimeno
Sacristàn, respectivament.
La redacció de la revista té
constància que ambdós
reflexions han estat objecte
de lectures i discussions a
molts claustres valencians.
En aquesta ocasió, el debat
s'enriqueix amb una colum-
na de Rafael Sartorio, profes-
sor de l'IES Ramon Cid, de
tíemcarló, a la qual acom-
panya el text d'un dels grups
de treball constituïts a la I
Jornada de directores i
directors d'instituts de
Secundària, celebrada a
Torrevieja (El Baix Segura).
Molt prop d'aquesta localitat
salinera, Diego Trigueros,
director de l'institut Sixto
Marcoí d'Elx, realitza una
reflexió ben compromesa
quan afirma que "erra qui a
l'institut vol fer classes d'uni-
versitat" o que el professorat
de Secundària s'ha d'adap-
tar a l'alumnat i no al contra-
ri, com abans". Una aproxi-
mació a les noves mesures
anunciades, i la ressenya
informativa de la darrera
reunió de l'STEPV-Iv amb el
conseller Tarancón, amb el
Pacte per l'Educació com a
rerafons, serveix per confi-
gurar un panorama que
anirà enriquint-se en oca-
sions posteriors.
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Vint-i-cinc anys
d'Escoles d'Estiu
al País Valencià

L'STEPV-lv guanya el recurs per l'Addenda de 1999•

Conselleria i tres sindicats,
condemnats pel TSJCV
EL Tribunal Superior de Justícia
de la Comunitat Valenciana ha
condemnat la Conselleria
d'Educació per haver-li impedit
exercir el dret a la negociació
com a sindicat representatiu en
la Mesa Sectorial d'Educació. En
la sentència també són condem-
nats, per haver comparegut de
manera solidària, els sindicats
CC OO, UGT i CSIF. El recurs,
interposat per l'STEPV-Iv contra
la firma de 1'"Addenda 1999 al
pacte sobre provisió de llocs de
treballi en règim d'interinitat de

1993", representa una important
victòria jurídica i moral d'aques-
ta organització sindical, alhora
que suposa un important correc-
tiu a l'Administració i als diri-
gents sindicals que s'hi van con-
fabular per a excloure de la
negociació a la força més repre-
sentativa del professorat valen-
cià. Amb la maniobra es pretenia
ofegar la vaga del professorat
interí, convocada per l'STEPV-ív
precisament per manifestar el
rebuig a la negociació.

pàgina 5

L'all...

...i l'oli

Per al col·lectiu de pares i mares del col·legi
salesià de Barakaldo, a Biscaia, pel seu racisme
pur i dur contra tres germans als quals volien

expulsar per k seua condició de gitanos. La
creixent dimensió intercultural de la societat

exigeix més intransigència amb aquestes acti-
tuds, que ens recorden les pàgines més

doloroses de la història de k humanitat.

Per a les companyes i els companys que al llarg dels
vint-i-cinc edicions de l'Escok d'Estiu al País
Valencià han fet possible la convergència de la
Renovació Pedagògica amb ía lluita per una Escola
Pública Valenciana, dues manifestacions d'un
mateix compromís.
Felicitats, Í per molts anys.
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Sovinteja en aquestes pàgines una crítica frontal a
la política educativa del Govern, molt especial-
ment al procés de privatització mamprés des de la

passada legislatura. Molt recentment, hem mostrat una
clara oposició a la concertació de l'Educació Infantil en
centres privats. Des del nostre punt de vista, no hi ha
més que adonar-se'n de la dolenta aplicació de la
Reforma que han fet successivament tots els governs
des de 1990, i, molt especialment la que s'està fent des
de 1995, per entendre que el que cal és prioritzar l'en-
senyament públic o en pocs anys quedarà definitiva-
ment subordinat a la iniciativa privada o, el que és el
mateix, desprestigiat i malmès, serà rebutjat per amples
capes socials. L'experiència d'altres països del nostre
entorn polític i cultural ens diu que quan açò passa, el
resultat és una societat fragmentada, insolidària i forta-
ment competitiva, malalta. En definitiva, estem conven-
çuts que l'ensenyament públic juga un paper central en
una societat que vulga acostar-se a un alt grau de justí-
cia social. Aquest objectiu no és el mateix que el que,
amb caràcter general, juga la patronal de l'ensenya-
ment privat, siga laica o religiosa. Excepcions a banda i
molt plausibles, per definició prima el benefici econò-
mic o, sr més no, la selecció sòcio-econòmica de l'alum-
nat. I, com tothom sap, l'empresari és qui determina l'i-
deari del centre.
Nogensmenys, res de tot açò es diu en menyscapte de
la tasca dels treballadors i treballadores de l'ensenya-
ment privat. Ans al contrari, cal dir amb tota claredat
que aquesta organització sindical defensa els interessos
i l'estabilitat d'aquest professorat i la millora de les
seues condicions de treball. I lluny de ser aquesta una
declaració retòrica, està la nostra lluita per convenis
cada cop més favorables per al professorat; per acords
d'estabilitat que asseguren la recol.locació de qui es
queda sense feina; per acords de plantilles que perme-
ten fer millor la tasca docent; per organitzar cursos, jor-
nades i elaborar documentació que forrne i informe el
professorat perquè siga més autònom i augmente la
qualitat del seu treball, en benefici propi i de la societat.
No ocultem ningú que, com a organització sociopolítica
d'esquerres, mantenim que el servei educatiu hauria de
ser eminentment públic, que és l'únic que dins d'un sis-
tema polític democràtic garanteix millor l'educació en
la pluralitat, l'absència d'adoctrinament. Com a sindicat
de classe, pretenem la promoció social i l'emancipació
de tots els treballadors, sense fer distinció del tipus
d'empresa en què presten els seus serveis. Com dirien
els francesos, la nostra és una opció laica i republicana,
en tot cas arrelada a la realitat nacional del País
Valencià.
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T O T E S I T O T S

Xelo García Murillo

L 'a l tre dia, a
un col·legi,
mentre espe-

rava l'hora d'una
assemblea de
mestres, amb l'en-
yorança de l 'es-
candalera típica i
inconfusible dels
patis escolars,
mentre observava
aquell espai, no
m'hi vaig sorpren-
dre del que passa-
va. Era l'hora de
l'esplai. L'escena-
ri: unes pistes
esportives de bàs-
quet i futbet ,
alguns corredors
xicotets i altres
raconets.
Posada en escena:
els pr imers , un
grup de xics -de cinquè o sisè -de Primària- corren
amb un baló i ocupen el camp de futbet. A continua-
ció, un altre grup de xics més menuts, privats d'eixe
camp, ocupen el de bàsquet i acomoden immediata-
ment unes porteries de futbet deixant caure unes
jaquetes per terra. Després, més tranquil·lament, van,
eixint grups de xiquetes i altres alumnes més grans
de Secundària que, amb la seguretat que dóna la for-
ça, es dirigeixen, mentre mosseguen els seus entre-
pans, cap al camp de futbet. Sense necessitat d'ame-
naçar els que hi estan jugant, ocupen tota la pista.
De rebot, provoquen que els anteriors ocupants se'n
vagen a expulsar els més menuts que juguen bàs-
quet. I aquests, finalment, se'n van indignats a bus-
car la mestra de torn per a queixar-se de l'abús, Les
xiquetes que no juguen a futbol, i amb elles alguns
xics també, van quedant-se pels corredors i raconets.
Sembla que no poden ocupar els espais grans del

pati per jugar a
alguna cosa que
no siga l'esport
rei.
La resta me la
vaig imaginar. De
ben segur no m'e-
quivocaria molt.
Quan el pati no
està organitzat i
no hi ha una inter-
venció directa
d'un projecte de
l'equip del profes-
sorat, s'hi repetei-
xen les relacions
de poder i les
escenes discrimi-
natòries que s'a-
prenen al carrer.
Quan l'alumnat se
sent lliure és quan
més lligat està per
a assumir i repro-

duir el rol discriminatori assignat pels valors domi-
nants. És quan pot imposar la seua força... i les
seues agressions. Per a educar en la igualtat no es
pot permetre que al pati imperen les relacions de
poder, perquè sempre eixiran perdent els més
menuts i menudes, les xiques i els seus propis margi-
nats; els qui no són prou "mascles".
Per sort, conec també altres patis on els espais són
compartits, i totes les personetes que volen, xiques o
xics, tenen la possibilitat de gaudir amb jocs dife-
rents, sense sentir-se discriminats. I també sé que
això ha estat possible gràcies al treball i l'esforç dels
equips docents. Enhorabona a aquests, perquè ens
estan demostrant que al pati també s'hi pot ensenyar
a compartir.

(Vegeu, en aquesta línia, el monogràfic sobre Coedu-
cació publicat a Cuadernos de Pedagogia, núm. 245.)

X.G.

D E S D E L A I N S P E C C I Ó

Molt més que 'comissaris'

Quants claustres solen fer
una valoració positiva de
la gestió d'un inspector o

inspectora? ^Quantes associacions
de pares i mares acudeixen a la
Inspecció convençudes que els aju-
darà a resoldre la problemàtica que
plantegen? £ Quants Ajuntaments
pensen realment que és un element
valuós per al sistema educatiu? La
resposta a aquestes preguntes és
generalment negativa i sol anar
acompanyada d'alguna expressió
com aquesta: "A l'inspector no hi
ha manera de trobar-lo, no s'impli-
ca en res. Quan olora que hi ha un
problema desapareix, no s1 entera,
no ens assessora en cap tema.
Quan la inspectora ve al centre, es
tanca al despatx amb el director o
la directora, fa la xarradeta i se'n
va..."

Malgrat tot, s'haurà de reconèi-
xer que a la Inspecció educativa,
com a tots els treballs, hi ha perso-
nes que s'hi impliquen i intenten
fer el seu treball el millor que
poden, donades les circumstàncies
i els condicionaments actuals. No
obstant, ^en quantes memòries,
claustres o consells escolars es
comenta que una determinada
situació o problemàtica s'ha pogut
resoldre gràcies a la intervenció
decisiva de l'inspector o la inspec-
tora? ^Quants informes d'inspecció,
actuacions ben dutes en claustres,

Tudi Torró i Ferrero

equips directius, associacions de
pares i mares, famílies, serveis psi-
copedagògics escolars, serveis
municipals, ajuntaments..., han
pogut solucionar problemes sense
haver rebut el reconeixement de la
comunitat escolar?

He escoltat dir moltes vegades
que res no passaria si desaparegue-
ra la Inspecció. Certament, si con-
forme diu la Constitució, els poders
públics només "inspeccionaran i
homologaran el sistema educatiu
per a garantir el compliment de les
lleis" (Art, 27.8), podríem prescin-
dir-ne, ja que sembla que aquesta
fóra únicament una funció de con-
trol de compliment de la legalitat i,
per tant, poc útil per a l'escola. No
obstant, la legislació li encomana
d'altres tasques, entre elles la fun-
ció de col·laboració i assessora-
ment.

Especialment pels membres dels
equips directius, la tasca inspectora
pot entendre's com un entrebanc
més a la seua feina quotidiana.
Tanmateix, les inspectores i els ins-
pectors hem d'ajudar el professorat
a resoldre problemes pràctics d'or-
dre didàctic; intervenir activament
en la formació permanent; valorar i
apreciar de manera positiva els
esforços de moltes professores i
professors que intenten buscar
millores en el procés d'ensenya-
ment i aprenentatge del seu alum-

nat, etc. Aquest canvi de perspec-
tiva és fonamental si volem que el
servei esdevinga necessari, útil i,
sobretot, valorat, El canvi no és
fàcil, i totes i tots sabem que aquest
plantejament no és l'habitual.
L'Administració educativa hauria
de generar actuacions conduents a
la seua possibilitació, a través de
l'adequada formació als equips
d'inspecció, de la creació d'instru-
ments per a la investigació educati-
va, del foment de la innovació i de
l'increment de plantilles, per apun-
tar-ne uns quants,

La renovació pedagògica, l'ac-
tualització metodològica, les noves
teories educatives i la seua aplica-
ció a l'aula, no són treballs propis
de la Inspecció. Però sí que ho són
el possibilitar, estimular, recolzar i
dinamitzar totes les iniciatives que
es prenguen en aquest sentit als
centres. El nostre és un dels serveis
més incòmodes i ni nosaltres matei-
xos estem satisfets amb el seu fun-
cionament. Aquesta constatació,
però, no hauria de dur-nos a qües-
tionar el sentit del nostre treball,
atorgant-li l'únic paper de "comis-
sari polític" del sistema. Cal, per
contra, que atribuïm la Inspecció el
paper que segons l'ordenament
legal li pertoca i exigir-li que el
complisca, òbviament amb les reo-
rientacions i dotacions de recursos
que adés s'han apuntat.
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A PEU D'AULA

D urant les vesprades de maig,
a l'escola, alumnes i mestres
ens trobàvem aponentats.

Tots i totes ens sentíem envaïts per
una sopor i la digestió se'ns feia
pesada. Una tarda qualsevol passe
pel corredor on estan les aules que
donen al sudoest. Totes tenen les
portes obertes i les persianes baixa-
des. A dins, un aire espès fa suar
alguns xiquets.

- Vinga, anem
a repassar les
fraccions, diu de
mala gana la veu
de tro d'un pro-
fessor de cinquè.
Vinga, va, ate-
neu, afegeix
sense èxit.

- Puc anar a
beure?, obté per
tota resposta.

De l'aula del
costat ix una veu
de dona.

- Espavileu-vos,
que encara ens
queden deu
temes de Valen-
cià per donar.

Algunes criatu-
res acluquen els
ulls. Unes altres badallen. Entretant,
els de sisè baixen cap al pati amb un
bloc i pintures.

- Anem a veure si l'ombra de les
palmeres els treu un poc la bascor
que porten damunt, diu la mestra.

A les aules que donen a l'est s'es-
tà millor. A la classe de primer
alguns alumnes retallen, uns altres
lligen amb la mestra i alguns fugen
als lavabos per remullar-se les mans
i alguna cosa més. En tocar les 5, tots
corren cap al carrer carregats com
uns santjordis. A la sala de professo-
rat-despatx-recepció, comencen a
arribar mestres. El de cinquè beu

Carme Miquel

seguits dos gots plens d'aigua. La
d'Anglès es prepara un cafè. La de
segon es deixa caure sobre una cadi-
ra amb gest derrotat.

- No saben res, ja no recorden res,
diu.

Algunes ho reafirmen,
- Sabien més fa uns mesos, diuen.
- Quina calor fa a les classes! Si

tinguérem un pati cobert on poder

treballar...
- O un jardí amb arbres grans per-

què es puguen estirar a terra i mirar
el verd de les fulles i el cel. A l'ombra
de les tres palmeres no cabem tots.

- Només faltaria això! Si no saben
res de res... Jo estic repassant inten-
sivament, però no hi ha manera. Em
desespere.

Ens trobem, com cada any, en els
moments d'angoixa de final de curs.
Com cada any, inconscientment, ens
autoavaluem. I com a referent pre-
nem, també inconscientment, la
quantitat de programa que hem tre-
ballat i el que haurien d'haver assimi-

lat els i les alumnes. I arnb freqüència
ens autosuspenem perquè les pro-
gramacions no les solem acabar mai.

Per sort, sempre hi ha qui diu que
no és això, que hauríem de pensar si
els xiquets i xiquetes estan més
madurs, si tenen més habilitats, si ha
augmentat la seua capacitat de rao-
nar, si saben conviure millor, si tenen
actituds investigadores, si els inte-

ressen fets culturals,
si tenen hàbits lec-
tors, si saben coope-
rar, si són més perso-
nes... La mestra pes-
simista dirà seguida-
ment que tot això hi
ha anat a pitjor. Ho
dirà perquè la calor
bascosa és enemiga
de l'optimisme i l'es-
trés és enemic de la
serenitat.

Però segurament
les nostres actuacions
i les nostres interven-
cions educatives hau-
ran servit per contra-
restar tanta banalitat
-quan no brutícia-
que se'ls ofereix a les
criatures des de la
major part dels mit-

jans de comunicació, des del món
dels jocs {videojocs i altres) i, en
general, des del consum imposat pel
mercat, que té xiquets com a clients.
Afegirem a la situació l'abandó ofi-
cial d'una autèntica política per a la
infància.

Segurament ho fem bé quan dedi-
quem el temps al desenvolupament
global de totes les capacitats dels
xiquets i xiquetes i a la seua forma-
ció com a persones, encara que no
acabem les programacions assenya-
lades i encara que, durant les ves-
prades ponentades, l'únic que els
alumnes facen siga mirar el cel.

ARXIU

Hem llegit
Les escoles també aprenen
Els docents han d'assumir el repte d'avivar l'esperit crí-
tic dels alumnes i d'alimentar un compromís contrahe-
gemònic, No és suficient omplir el cap de coneixements
ni formar professionals competents. Recordem que van
ser metges ben formats, enginyers ben preparats i
infermers perfectament ensinistrats en els seus oficis
els professionals que van dissenyar les cambres de gas
en la Segona Guerra Mundial.
Miguel A. Santos Guerra, Cuadernos de Pedagogia
289, març 2000.

Una nova realitat educativa i social
Una reunió de professors i professores, un curs, un
seminari, una trobada... La pregunta darrera és "Has
vist la pel·lícula Avui comença tot? I la majoria l'ha
vista, i qui no l'ha vista es fa el propòsit de veure-la el
més aviat possible [...] Ensenyar ha esdevingut una
professió que no és gens fàcil (i en alguns llocs fins i tot
arriscada). Els avenços de la ciència, de la psicopeda-
gogia, de les estructures socials; la influència dels mit-
jans de comunicació de massa, els nous valors... reper-
cuteixen en una professió que se sent incòmoda en un
marc d'incertesa i canvi [.. .] Sense criteris negociats i
compartits respecte a principis didàctics, estratègies
organitzatives o posicionarnents educatius i ideològics,
difícilment es podrà garantir la coherència de qualse-
vol canvi. Això no vol dir que sense aquesta col·labora-
ció les ciutadanes i els ciutadans no puguin assumir cri-
teris democràtics en la seva socialització escolar. Ho
fan, però al marge de la institució docent.
Això ens demostra el que pot arribar a representar una
pel·lícula per repensar el paper de l'escola i del profes-
sorat, no ja en el futur, sinó en un present proper.
Editorial, Guix 262, febrer 2000.

Amor i odi a les aules
L'escola ha esdevingut més conflictiva perquè cada
vegada més alberga més temps de vida, més complexi-
tat, entre les seues parets. És l'espai de la família i de
la relació comunitària el que s'ha reduït. Per a molts
adolescents, l'amistat, i també l'odi, té per principal i
quasi única via la porta del col·legi o de l'institut. La
conflictivitat escolar no és tant un rebuig com un SOS.
Del mestre s'espera de vegades massa, com d'aquell
enginyós Jackob que transformava els grams de notí-
cies en tones d'esperança. És comprensible la tensió
davant de tal demanda. Però, jquina sort que esperen
d'un alguna cosa!
Manuel Rivas, El País Semanal, 2 abril 2000.

Límits
Rafael Xambó

El de la Vergonya, que haurien de tenir el
conseller d'Educació, Manuel Tarancón, i la seua
tropa per ofegar econòmicament l'ensenyament
públic, per no complir els terminis en l'aplicació de
la LOGSE, ni destinar els recursos materials i
humans escaients; per entrebancar el reconeixe-
ment complet dels Estatuts de la Universitat de
València; pel nul suport a la promoció de l'ús social
i públic del valencià.

El de la barra, per a Rita destroyer Barberà,
alcaldessa de València, per dur endavant el projecte
de destrucció del Cabanyal-Canyamelar, tot apro-
vant en ple municipal la prolongació de l'avinguda
de Blasco Ibànez; per arrasar La Punta, El Pouet; per
afavorir la destrossa del barri.de Russafa; per fer el
viu-viu en la infàmia del Botànic e tutti quanti.

El del morro, per als governants bocamolls que
ens han tocat, aquells que prediquen liberalisme -ja
sabeu, lliure mercat, competitivitat i altres roman-
ços-, mentre subvencionen amb diners públics les
jugades dels amiguets i parents que "van a més".

Morro especial de porc, a l'ex-conseller
Cervera i les seues manifasseries informàtiques.
També als responsables del programa premsa-
escola, que omplin els centres educatius de papers
majoritàriament infectes mentre impedeixen que
arriben els suplements educatius dels diaris
Levanie-EMVi Información.

Temporal, el que haurem de rebaixar tant com
podrem, arnb bones dosis d'imaginació, treball,
seny i ràbia -si cal-, per tal d'espolsar-nos de
damunt tant de límit. Per cert, el seu límit som la
gent com nosaltres. Ells ho saben. Els ho recordem
cada dia per tal de limitar-los, per tal de procurar
que no continuen extralimitant-se,
[Extralimitar-se. V. pron. Excedir-se en l'ús de les
facultats o atribucions pròpies. Abusar, mal usar,
Extralimitació. Abús, injustícia, engany, sobreria,]

TEATRES DE L'ESCOLA

Per culpa de la dentista

V aig seure al silló de la
meua dentista a les 9.30
del matí, així que poc des-

prés de les 10 em trobava cami-
nant una mica atabalat pels jar-
dins del riu Túria. Ensopeguí
amb la porta de l'IVAM i vaig
gaudir de la ironia surrealista de
Pierre Alechinsky. Teles í papers
amb bestiaris inquietants i una
forma de dibuix humorístic que
em recordava molt l'expressio-
nisme infantil de la meua filla i
les seues amiguetes quan juguen
a casa amb els retoladors i la
tempera. A la caixa de la llibreria
vaig deixar-me més de set mil
peles entre la Breve historia del
inundo, de Gornbrich, El ascenso
de la insignificancia, de
Castoriadis, i un disc compacte
de Lluís Miquel que encara no
tenia. Per recuperar-me vaig
anar a la cafeteria del Centre
Valencià de Cultura Medi-
terrània La Beneficència, a fer-
me un tallaet al seu claustre tran-
quil i assolellat. Després, vaig
veure una col·lecció interessant
de socarrats, i a la llibreria li
comprí un a Leticia, una estu-
diant mexicana de Michoacàn
que investiga sobre la formació
del professorat basant-se en la
reflexió sobre els problemes de la
pràctica. Caminí després pel
barri gòtic valencià, prèvia

Jaume Martínez Bonafé

observació que el retaule de la
porta de Valldigna no era al seu
lloc. Desconec des de fa quant de
temps, ni quins són els motius.
Observe que el barri es recupera
a poc a poc, segons el ritme inte-
ressat de l'especulació urbanísti-
ca. La cúpula de la Mare de Déu
mostra un panorama inquietant,
tota folrada d'un mecano d'alu-
mini. I a la porta de la Catedral
se celebrava una sessió del
Tribunal de les Aigües. Quart,
Mislata, Favara i Rovella, a la
dreta del riu, i Tormos, Mestalla i
Rascanya, a l'esquerra, per ferti-
litzar una horta que estan
matant. Pur teatre, quasi, per a
l'objectiu de la camera dels turis-
tes i d'un grup d'adolescents
d'un institut alacantí. Camine per
Avellanes i el carrer del Mar, i em
crida l'atenció l'auge del comerç
dels antiquaris. Aquella vella
tenda de comestibles, on he com-
prat més d'un bocata en la meva
joventut, és ara un elegant esta-
bliment que, diuen, compra i ven
objectes del segle XVIII. La
metamorfosi de la ciutat lluita
contra la memòria obstinada.
Més endavant, al Parterre, em
detinc a saludar els companys i
companyes de la plataforma
Salvem el Cabanyal, que són a la
carpa en vaga de fam, i li done
una forta abraçada a Josep

Vicent Marqués, que va recupe-
rant-se ple de vida i de ganes de
viure-la. Xarrem una bona estona
del món on vivim i del món on
voldríem viure.

Mentre feia les darreres passes
d'aquesta insospitada deriva
urbana camí de la Facultat, pen-
sava en els xiquets a l'escola. I en
els mestres embolicats amb la
rutinària problematicitat de les
Matemàtiques i la Llengua. Un
dia i un altre, amb les històries
repetides d'un món molt allunyat
de les emocions i els interessos
propers. Una dia i un altre, amb
la sectorial i fragmentada hege-
monia de la cultura del cientifis-
me academicista. Al marge de la
vida.

Segurament pensareu que és
aquesta la reflexió del privilegi.
Fins i tot hi ha qui pensarà que no
m'he recuperat encara dels efec-
tes de l'odontologia. No és això.
És, més simplement, la crònica
d'una possibilitat educativa, i la
seua reivindicació. La vida de
l'escola i l'escola de la vida: una
mateixa voluntat educativa.

Potser el currículum hauria
d'estar menys pre-fixat i sotme-
tre's una mica més a l'aventura
de la deriva. Això sí, sense neces-
sitat de passar prèviament per
l'experiència traumàtica de la
dentista.
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La LOCSE ordena finalitzar el procés d'adscripció al primer cicle de l'ESO en l'any 2000

Pendent de regular l'adscripció
generalitzada dels mestres als instituts

ALLIOLI.
En el marc de la Mesa Sectorial d'Educació del 17
de maig s'hi va tractar el procediment d'adscrip-
ció del professorat del cos de mestres als llocs de

treball de primer cicle d'ESO dels IES per al curs
vinent. El Diari Oficial de la Generalitat publica-
rà la convocatòria del procés, amb una normativa
idèntica a la d'anys anteriors.

A la Mesa, el Sindicat va plante-
jar la necessitat de regular l'ac-
cés més enllà de l'any 2000, atès
que el procés ha d'estar resolt
abans d'octubre d'enguany.

L'STEPV-Iv exigeix una ads-
cripció generalitzada a les pla-
ces previstes al Mapa Escolar i a
l'Acord de Plantilles del cos de
mestres. En aquest sentit, són
encara insuficients les declara-
cions d'intencions i els docu-

ments de la Direcció General de
Personal. Des d'aquesta organit-
zació sindical es demanen com-
promisos i actuacions concretes
per tal de garantir l'accés del
personal del cos de mestres a les
places especificades a la
Disposició Transitòria 4.2 de la
LOGSE. Si aquest procés no s'ha
fet fins ara, és per una deficient
aplicació d'aquesta llei i pel
retard en la construcció i ade-

quació dels centres. Conselleria
està obligada a resoldre un pro-
blema creat per ella mateixa,
fent-ho sense atemptar contra el
dret del professorat a accedir a
eixos llocs de treball.
L'Administració es va compro-
metre a convocar una reunió per
tractar aquesta qüestió. En el
moment de tancar l'edició, la
delegació sindical espera ser
convocada.

El profesorado valenciano, discriminació respecto al de otras autonomías

El Sindicato pide negociar las
indemnizaciones por jubilación
previstas en la LOGSE

ALL-I-OLI
El STEPV-Iv cree necesario abrir
un proceso de negociación, antes
de aprovar los presupuestos de la
Generalitat Valenciana para el ano
2001, con la finalidad de aumentar
la cuantía de la gratiíicación para
el profesorado que se acoge a la
jubilación anticipada prevista en la
LOGSE.

Para el Sindicato, la negociación
està plenamente justificada, por-
que el profesorado valenciano se
encuentra en clara discriminación
respecto al de otras Comunidades
Autónomas. Como es sabido, en
otros territorios se perciben, ade-
màs de la cuantía fijada por el
Mmisterio de Educación y Ciència,

otra cantidad que abona la corres-
pondiente Adrninistración autòno-
ma. El profesorado valenciano solo
percibe el primer concepto. Si se
toma como ejemplo el profesorado
del cuerpo de Secundaria con la
condición de catedràtico, se obser-
va con toda claridad esta discrimi-
nación, que por supuesto, afecta a
todos los cuerpos docentes. La
indemnización que proviene del
Ministerio para este cuerpo es de
1.321.300 pesetas, a la que hay
que anadir la cantidad que abonan
las respectivas autonornías, de
manera que cada ensenante que
se jubila, según las previsiones de
la LOGSE, percibe el resultado de
sumar ambas cantidades.

Indemnízaciones por jubilación LOGSE (*)

País Vas c o
Galicia
Navarra
Asturias
C as ulla-La Mancha
La Rioja
Andalucía
Aragón
Canarias
Cantàbria
Cataluna
Ceuta
Extremadura
Islas B alè ares
Madrid
Melilla
Murcià
País Valenciano

1,321.300 + 6.194.810 ~ 7.516-110
1,321.300 + 2.312.275 = 3.633.575
1.321.300 + 2.085.440 = 3.406.740
1.321.300 + 1.328.800 = 2.650.100
1.321.300 + 1.321.300 = 2.642.600
1,321.300 * 1.321.300 = 2.642,600

1.321,300. Sin negociación.
1.321.300. Sin negociación.
1.321.300, Sin negociación.

1.321.300. En proceso de negociación.
1.321.300. En proceso de negociación.

1.321.300. Compromiso de negociación,
1.321.300. En proceso de negociación,

1.321.300. Sin negociación.
1.321.300. Sin negociación.

1.321.300. Compromiso de negociación.
1,321.300. Sin negociación.
1,321.300. Sin negociación.

(*) Las cantidades estatales para otros cuerpos son: maestros, 835.100 ptas.; pro-
fesorado de Secundaria y técnicos de FP, 992,fiOO ptas,

tós plantilles no s'adeqüen a les prescripcions del sistema educatiu
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ALL-I-OLI
Malgrat les reiterades peticions
de l'STEPV-Iv i d'altres organit-
zacions sindicals, l'Adminis-
tració educativa no ha obert
encara la negociació dels temes
que afecten els Serveis Psico-
pedagògics Escolars (SPEs), com
ara les plantilles i les condicions
laborals del personal.
La manca de negociació vulnera
els drets dels treballadors i tre-
balladores, i entrebanca el fun-
cionament dels serveis. Les
actuals plantilles, que daten de
l'any 1992, no es corresponen
amb les prescripcions de l'actual
sistema educatiu, són insufi-

cients i, a més, som emprades
per l'Administració com a coar-
tada per no cobrir amb professo-
rat definitiu totes les places
vacants ni traure-les a concurs
de trasllats. S'impedeix així la
mobilitat del professorat dels
SPEs o l'accés d'aquelles perso-
nes que hi volen treballar.
El Sindicat considera que s'ha
sobrepassat amb escreix el
temps per fer les necessàries
adequacions d'aquests serveis,
tan importants per atendre les
necessitats de l'alumnat, i dema-
na que l'Administració no düate
més aquesta situació i done una
resposta immediata.

Les pressions de la Mesa dels Agents Socials forcen Educació a desbloquejar l'FPA

Conselleria accepta regularj. *j

Formació de les Persones Adultes
ALL-I-OLI

Després de ser objecte de contínues pressions,
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
ha presentat finalment un esborrany de
l'Ordre per la qual es regularà la implantació
dels programes formatius adreçats a la

Formació de Persones Adultes (FPA) i es dic-
taran instruccions per a l'organització i fun-
cionament dels centres públics d'FPA. Aquest
fet es produeix, sens dubte, gràcies a la pres-
sió sostinguda des de la Mesa dels Agerits
Socials per l'FPA.

El document arreplega aspec-
tes importants, com ara la
implantació dels ensenya-
ments i dels diferents progra-
mes contemplats al Decret
220/1999; el professorat que
els impartirà, el seu horari i
els equips de direcció i coordi-
nació dels centres; les ràtios
de l'alumnat; la situació dels
centres que no depenen de la
Generalitat Valenciana; l'ade-
quació del Reglament Orgànic
i Funcional dels IES als cen-
tres d'FPA; els programes d'e-
ducació bilingüe; la relació
dels centres públics que
impartiran els diferents cicles
i programes.
El Sindicat ha estimat favora-
blement que l'Administració
valenciana desbloquege per fi
la paràlisi d'aquest sector. La
nova situació permetrà que al
llarg dels propers cursos els
centres inicien els nous
ensenyaments.

L'STEPV-Iv estima necessa-
ri, no obstant, formular algu-
nes consideracions al docu-
ment. En aquesta línia crítica,

el projecte només contempla
la vessant corresponent a
Educació, i no el conjunt de
programes relacionats amb
l'FPA, d'acord amb la pres-
cripció legal. Aquest aspecte
ha estat objecte d'una reivin-
dicació específica, tant de la
Mesa dels Agents Socials com
també del Sindicat. D'altra
banda, cal objectar l'exclusió
de 12 centres públics per
impartir els dos cicles de for-
mació bàsica -dos a la ciutat
d'Alacant, un d'Elx i el d'Asp;
Montanejos i Onda; Godella,
Picassent, Tuéjar i. tres de la
ciutat de València-. HI
Sindical:, que no comparteix
aquesta restricció, demanarà
que tots els centres puguen
impartir els dos cicles.
Finalment, encara falta conèi-
xer un conjunt de documenta-
ció i normativa complementà-
ria que hi haurà que negociar
immediatament. Són els casos
de la catalogació i provisió
dels llocs de treball i la situa-
ció del conveni general multi-
lateral entre les diferents

administracions, entre d'al-
tres.

Aquesta organització sindi-
cal considera que el docu-
ment és millorable en diver-
sos aspectes, entre ells alguns
que fan referència al tipus de
centre, doncs no s'ha previst
l'existència de models diver-
sos, com ara els ubicats a
zones rurals. També cal revi-
sar les condicions laborals del
professorat, la normativa de
funcionament dels centres, i
els diferents programes fo r -
matius que s'oferten al seu si.
En aquest sen t i t , l'STEPV-ïv
ha redactat esmenes i propos-
tes alternatives que es pre-
sentaran, en el transcurs de la
negociació.

En un altre sentit, el Decret
que regula l'Institut Valencià
per al Desplegament de
l'Educació a Distància (IVA-
DED) ha superat el tràmit de
l'Institut de Formació de
Persones Adultes i de la Mesa
Sectorial, i a hores d'ara es
tramita al Consell Escolar
Valencià.
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El Tribunal Superior de Justícia de la comunidad Valenciana estima el recurso del STEPV-IV contra la firma de la 'Addenda 1999' al Pacto sobre interinidad docente

Una sentencia del TSJCV condena a Conselleria y
tres sindicatos por atentar contra la libertad sindical

ALL-I-OLI
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV) ha dictado sentencia a favor
del STEPV-lv en el recurso interpuesto por esta
organizacíón sindical contra la Conselleria de
Educación por haberle impedido ejercer su dere-
cho a la negociación como sindicato representa-

tivo de la Mesa Sectorial de Educación. En la sen-
tencia son codemandados, por haber compareci-
do solidariamente, los sindicatos CC OO, UGT i
CSIF. El recurso fue interpuesto por el STEPV-lv
contra la firma de la "Addenda 1999 al pacto
sobre provisión de puestos de trabajo en régimen
de interinidad de 24 de mayo de 1993".

Las propuestas del STEPV-lv en
aquella negociación planteaban
un pacto de estabiiidad para el
profesorado interino rnientras éste
no accediera a la condición de fun-
cionario de carrera. También se
pedía una modificación del siste-
ma de acceso a la función pública
docente y la equiparación salarial
al funcionariado de carrera.
Finalmente, se defendía el acceso
a las convocatorias de formación
del profesorado y que los actos de
adjudicación fuesen presentiales.
Algunas de estàs reivindicaciones,

que no fueron aceptadas ni por la
Conselleria ni por los sindicatos
CC OO, ANPE, CSIF y UGT en el
proceso de negociación hasta el 7
de rriayo de 1999, fueron incluidas
en la addenda mediante una
"exposición del acuerdo" (ahora
declarada ilegal) que se firmo en
secreto, al margen de la Mesa
Sectorial, el 18 de mayo. Estos son
los hechos probados, según afirma
la sentencia. Con la argúcia, la
Administración y estàs organiza-
ciones pretendían boicotear la
huelga convocada por este sindi-

cato para expresar el desacuerdo y
el malestar del profesorado interi-
no con el resultado de la negocia-
ción.

La sentencia supone una clara
victorià jurídica y moral del
STEPV-lv. Però también supone,
desde el punto de vista de la orga-
nización, una censura a la forma
de actuar no solo de la
Administración, sinó también de
los dirigentes sindicales que
maquinaron con ella la exclusión
del sindicato mas representaüvo
del profesorado. El STEPV-lv fue excluido de la negociación. / ARCHIVO

D e la Administración nos lo
esperamos todo, però
iqué paradoja! jDiri-

gentes sindicales condenados por
vulnerar el derecho a la libertad
sindical! ^Hay peor vergüenza
para un sindicalista que una con-
dena de este tipo? En este punto,
no tenemos mas remedio que
hacer algunas consideraciones a
las declaraciones públicas con
que nos han precechdo dos orga-
nizaciones sindicales codeman-
dadas, porque, para evitar asumir
sus responsabilidades en los
hechos y esconder su patètica y
lamentable actuación, intentan
enganar y manipular a la opinión
pública y al profesorado.

1. En ningún caso, ni en la
negociación entre marzo y mayo
de 1999, ni como consecuencia
del recurso ni de la sentencia, ha
estado en peligro el actual siste-
ma de bolsas de trabajo. El
Acuerdo de profesorado interino
de 24 de mayo de 1993 (DOGV
01-07-1993), firmado por el
STEPV-lv y todas las organiza-
ciones sindicales, es la base por
la que se mantiene este sistema.
Este acuerdo -que no ha sido
cuestionado en este recurso-

Una sentencia para refrescar la memòria

estarà en vigor indefinidamente
rnientras ninguna de las partes
(Administración o sindicatos) lo
denuncie. Por lo que respecta a
la addenda, tampoco va a alterar
la ordenación, el funcionamiento
y el sistema de bolsas de trabajo,
por estar en vigor el Acuerdo de
24 de mayo, la addenda de prò-
rroga de 1995 y los acuerdos de
la Comisión de Seguimiento de
Profesorado Interino.

2, La sentencia no supone
que temas importantes, como
las referencias al acceso o las
mejoras salariales, contenidos
en la exposición ahora anulada,
queden suspendidos. Eso es
falso. La negociación de un
nuevo sistema de acceso a la
función pública se ha consegui-
do abrir para todo el Estado
gracias a las movilizaciones del
profesorado interino y de sindi-
catos como el STEPV-lv, afirrna-
ción que no puede hacer suya

ninguna de las organizaciones
sindicales que se han apuntado
a última hora y para cuidar su
imagen. Respecto a la equipa-
ración retributiva con el funcio-
nariado de carrera, los respon-
sables de que el profesorado
interino no perciba lo mismo -es
decir, que no cobre los sexe-
nios- son las organizaciones fir-
mantès del Acuerdo de 1992
que regula este complemento
retributivo: CC OO, UGT,
ANPE y CSIF. Por cierto, desde
esa fecha no han hecho nada
para revisarlo y buscar solucio-
nes a la discriminación de los
interinos.

3. Las mejoras que contiene la
addenda corresponden, sobre
todo, al profesorado que nunca
ha dejado de luchar, incluso
recurriendo a la huelga. Por la
parte sindical, son tan nuestras
como del que mas, como hemos
demostrado a lo largo de estos

afios. Es el caso de la habilitación
por experiència o la inclusión en
la lista general de interinos del
profesorado, que se incorporo
antes del 30 de junio de 1999.

4. Però si estamos hablando de
una sentencia es porque alguien
ha actuado contra la ley, en este
caso contra la Constitución. El
Tribunal considera probado que
al STEPV-lv no solo se le privo
del derecho a negociar, sinó que
incluso algunos temas propues-
tos por esta organización -acce-
so, mejoras salariales...- fueron
rechazados durante el proceso
negociador por la Admi-
nistración y los sindicatos men-
cionades... jpara incluirlos pos-
teriormente! Esto se hizo, para
mayor vergüenza, sin nuestra
participación.

En definitiva, algunos sindica-
tos que han visto sus actividades
ilegales expresaménte rechaza-
das por la sentencia del TSJCV

pretenden ocultar los hechos que
motivan sus propios comunicades
y, con un cinismo de antologia,
hacer responsable a este sindica-
to de la situación del profesorado
interino y, citamos textualmente
una de sus expresiones, "de lo
que hubiese podido pasar".

2 Y ahora, què? Con la restitu-
ción de la legalidad que supone
la sentencia, debería abrirse un
proceso negociador de los asun-
tos contenidos en la addenda,
desde el principio. Para este sin-
dicato, continúan en vigor nues-
tras reivindicaciones. Ya seria
hora de que quienes tienen el
dudoso honor de coleccionar
sentencias que les condenan rei-
teradamente, por impedir el ejer-
cicio de la libertad sindical a los
demàs, comprendan que el
mundo laboral no puede ser su
cortijo particular, ni los derechos
constitucionales su fuero priva-
do. Convïene que lo entiendan
sobre todo en estos tiempos
cuando la Escuela pública -y
todo lo publico- tiene tanto que
perder. Trabajemos por la unidad
o, al menos, con respeto a las
reglas democràticas que con-
quistamos entre todos.

El trasllat forçós de l'alumnat de les grans ciutats perjudica a qui ha optat per l'ensenyament públic

de llocs escolars per l'Administració valenciana
ALL-I-OLI

La Conselleria d'Educació, mitjançant la
Inspecció Educativa, ha donat instruc-
cions a les direccions dels Instituts
d'Educació Secundària (IES) perquè res-
tringesquen l'oferta de llocs escolars, tant

en Educació Secundària Obligatòria com
pel que fa als nous batxillerats LOGSE en
el procés de matriculació per al curs 2000-
2001. L'actuació de l'Administració es
concreta en diferents aspectes. En el cas
de les ciutats, l'Administració sosté que es

manté un nombre de vacants suficients
per a la població escolar, però no garan-
teix eixa escolarització als barris on resi-
deix l'alumnat. Per tant, el desplaçament
de gran nombre d'alumnat sense un lloc
escolar públic al seu districte provocarà el

desistiment de les famílies de la seua pri-
mera opció per un institut públic. Això no
obstant, els directors dels IES han denun-
ciat que molts centres estan en condicions
d'oferir més llocs escolars dels que la
Inspecció els ha marcat com a límit.

Per altra banda, l'Administració
ha decidit aplicar a priori la taxa
d'escolarització del 60% de l'a-
lumnat d'ESO per a determinar
l'oferta de llocs escolars de batxi-
llerats LOGSE. Des de l'STEPV-Iv
s'estima que ha de ser la deman-
da la que concrete aquesta taxa, i
que ho determine també per a la
xarxa pública, especialment si l'a-
lumnat procedeix de col·legis
públics, però també de centres
concertats en la mesura que el
batxillerat no serà gratuït en un
centre privat.

La Conselleria pretén també
que alguns IES oferesquen menys
llocs escolars de l'ESO dels que
actualment disposen, fins i tot

afectant la continuïtat de l'alum-
nat matriculat. La restricció de l'o-
ferta es troba en les poblacions on
hi ha presència del sector privat,
com és el cas de València, Alzira,
Sagunt, Manises o Paterna, entre
molts altres.

És significatiu el fet de no auto-
ritzar 22 IES per impartir el batxi-
llerat de Ciències de la Natura i
de la Salut. No s'entén, ni des
d'un punt de vista pedagògic ni
des de la demanda per part de les
famílies, que tots els IE S no
puguen impartir els dos batxille-
rats que més demanda van a tin-
dré: l'humanístic i el científic. Açò
representa un entrebanc afegit
per a la matriculació de l'alumnat.

Aquestes circumstàncies es
presenten mentre hi ha manca
d'instituts en moltes localitats per
no haver-se construït ni adequat
els centres previstos al Mapa
Escolar, ni aquells que, fent falta,
no s'han planificat mentre s'ana-
va desplegant la LOGSE. És el
cas, per exemple, de la zona nord
de la ciutat de València o la
d'Alacant, on no s'ha fet cap dels
instituts dels previstos per conveni
amb l'Ajuntament. L'actuació de
l'Administració Educativa -ma-
nipulació del procés de matrícula
i manca d'infrastructures- es tra-
duirà al trasvassament de l'alum-
nat escolaritzat a la xarxa pública
als centres privats, tot reduint de

forma artificial l'oferta dels cen-
tres públics.

Reacció dels directors d'institut
Aquesta política ha motivat la
reacció de l'assemblea de direc-
tors i directores d'instituts de la
província de València, la qual
considera "intolerable el retall
injustificat de l'oferta pública dels
llocs escolars per als batxillerats
que no garanteixen la continuïtat
de l'alumnat d'ESO als seus cen-
tres, i no possibilita la incorpora-
ció del nou alumnat a d'altres xar-
xes després de l'etapa obligatòria,
coartant la llibertat d'elecció de
centres i col·locant en un clar des-
avantatge els estudiants de l'en-

senyament públic davant els de
l'ensenyament privat i concertat".
L'STEPV-Iv dóna suport els insti-
tuts i pressiona l'Administració
per tal que siga la demanda la
que determine l'oferta i que
I1 Administració treballe priorità-
riament perquè siguen els insti-
tuts públics els que escolaritzen
aquesta demanda. En aquest sen-
tit, Conselleria ha negat els sindi-
cats la informació necessària per
a poder conèixer la matrícula
d'enguany i fer projeccions de
població escolar. Es demostra,
d'acord amb la interpretació de
l'STEPV-Iv, l'opacitat del Govern
valencià pel que fa a la planifica-
ció de l'escolarització.
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L'STEPV-Iv
exigeix constituir
una comissió
de control i
seguiment del
Mapa Escolar

ALL-I-OLI.
El Sindicat ha demanat els res-
ponsables de la Conselleria
d'Educació la constitució d'una
comissió de control i seguiment
de les modificacions del Mapa
Escolar. Les darreres actua-
cions de l'Administració valen-
ciana respecte al desplega-
ment de les previsions del
Mapa Escolar o a les seues
modificacions estan fent-se
sense cap control, ni de la
comunitat educativa ni de les
Corts Valencianes, una situació
inadmissible en una societat
democràtica. Tampoc són
acceptables els reiterats canvis
del Mapa sense conèixer-los a
priori o sense saber els motius
que els justifiquen.

El Sindicat considera que, a
més a més, no s'ha planificat
correctament l'aplicació del
Mapa Escolar i que s'està arri-
bant tard i mal a l'escolaritza-
ció en els centres públics,
sobretot en Educació Infantil i
Secundària. És en aquest con-
text que l'STEPV-Iv considera
necessari, com una garantia
democràtica, la constitució
d'una comissió que vetle per
una correcta aplicació de la
planificació educativa.

Un de cada tres
tribunals no ha
cobrat encara les
dietes de les

ALL-Ï-OLI.
Educació no ha pagat encara
les indemnitzacions correspo-
nents a la totalitat dels mem-
bres dels tribunals d'oposicions
docents de l'any 1999. Del pro-
fessorat dels 300 tribunals que
hi van actuar, queden per
cobrar encara els membres de
98, una xifra que representa
uns 120 milions de pessetes.
Per a l'STEPV-Iv és impresen-
table que, transcorregut quasi
un any, el professorat que va
desenvolupar aquella tasca no
haja percebut les indemnitza-
cions corresponents, segons la
pròpia Administració
Educativa, "per falta de liqui-
desa econòmica".

En maig de l'any 2000 s'ha
celebrat el sorteig per a selec-
cionar els membres dels tribu-
nals que han d'actuar en les
oposicions que adjudicaran les
noves places convocades, de
forma que pot succeir que per-
sones que no han percebut el
deute pel seu treball en els tri-
bunals de 1999 isquen de nou
elegits en el sorteig com a
membres dels tribunals del
2000, una situació particular-
ment injusta per a qui ha de fer
la feina.

El Sindicat ha pressionat per
tal de resoldre aquest retard
injustificat i estudia mesures
de pressió per presentar-les al
col·lectiu afectat. Es tractaria
de negar-se a participar en els
tribunals mentre no es cobre el
deute pendent.

Seu central de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, a la ciutat de València. / J.B.

El professorat de Secundària haurà d'emplenar una instància i només es mantindran els actes presencials en Primària

Conselleria modifica el sistema d'adjudicació
de places del professorat per al pròxim curs

ALL-I-OLI
La Direcció General de Personal ha pre-
sentat, en una proposta que qualifica d'in-
negociable, el sistema d'adjudicacions de

places del professorat interí i sense desti-
nació definitiva per al curs vinent. Mentre
que per al cos de mestres i per al professo-
rat dels ensenyaments de règim especial

l'adjudicació continuarà realitzant-se en
actes presencials, el personal dels cossos
de Secundària haurà de presentar, per pri-
mera vegada, una sol·licitud per escrit.

Des de la perspectiva d'aquest
sindicat, sempre s'ha estimat
que els actes presencials ben
organitzats -no com els que
acostuma a fer l'Administra-
ció- són millors per al professo-
rat i per al sistema, i permeten
un control més eficaç i una
capacitat d'elecció del profes-
sorat superior. El nou disseny
presentat per l'Administració
valenciana no reuneix les
garanties suficients en temes
com els terminis de presenta-
ció de les instàncies, les recla-
macions o l'elecció de les
vacants, entre altres, La
Conselleria d'Educació té
intenció d'estendre el sistema
d'adjudicació per escrit a tot el
professorat en el curs 2001/02.

El nou sistema adopta mal-
grat que la majoria del profes-

sorat de la Mesa Sectorial
(STEPV-lv i UGT) ha rebutjat
l'adjudicació per instància i
segueix exigint la celebració
d'actes presencials. D'altra
banda, la negativa dels res-
ponsables de Conselleria a
acceptar democràticament la
decisió majoritària del profes-
sorat és difícil de comprendre,
des de l'anàlisi dels fets, sense
l'existència d'algun acord
secret d'Educació amb altra
organització sindical defenso-
ra de la instància escrita. El
fet no seria nou: els Tribunals
han emès una sentència on es
reconeix l'existència en altres
moments de pactes vergo-
nyants d'algunes organitza-
cions amb l'Administració
(Pag. 7). Amb tot, el Sindicat
no dóna per tancada la nego-

ciació, ja que se sent legitimat
per la seua representativitat
del conjunt del professorat de
la xarxa pública.

En el procés també han que-
dat pendents de negociar

alguns aspectes sobre el pro-
cediment de les adjudica-
cions, la publicació de les llis-
tes, de les vacants, el canvi de
província o les noves especia-
litats, entre altres.

La rectificació de la Conselleria i d'UGT respecte del sistema
d'adjudicacions per escrit que es volia estendre al cos de
Mestres s'explica només per la pressió de les mobilitzacions
del professorat. Cal recordar que en la segona jornada de
vaga la sots-secretària d'Educació, Ascensión Figueres, va
afirmar que les sol·licituds del curs vinent només es farien a
través d'instància. Així i tot, la rectificació de l'Administració
és encara insuficient, per tal com els actes presencials s'han
de garantir i estendre també en Secundària. En aquest sen-
tit, el treball i la pressió continuen sent necessaris. D'altra
banda, no és descartable que alguna organització sindical
intente fer recular els actes presencials per als mestres i, per
això, és fonamental mantenir la pressió, almenys fins el final
de la negociació.

Cal assegurar, finalment, que el sistema que regula els
actes d'adjudicació de places complesca un conjunt de
garanties que evite problemes com els que es van produir a
principis d'aquest curs.

- Publicació al DOGV dels concursos de trasllats.
- Resolució del-procés d'adscripció de mestres a les places
vacants de primer cicle d'ESO als ÏES.
- Publicació de la normativa que regula el procediment de
desplaçament, tant pel que fa ai cos de Mestres com al de
Secundària.
- Publicació de la relació de professorat interí que ha prestat
serveis, per primera vegada, aquest curs.
- Publicació de la llista general de professorat interí de tots
els cossos.
- Obertura d'un termini per a canvi de província, noves espe-
cialitats (mestres), titulació de valencià...
- Resolució de la situació del professorat de Secundària amb
doble especialitat, de la borsa d'educadors de Secundària.

Amb la publicació imminent de la convocatòria de comissions de
servei, el calendari del procés d'adjudicació de places per al pro-
fessorat, d'acord amb la proposta de Conselleria, queda estruc-
turat així:

Cos de Mestres
- Primers de juliol. Acte per a suprimits. Àmbit local i provincial,
a cada Servei Territorial.
- Entre els dies 20 i 22 de juliol. Acte per a suprimits. Àmbit de
País, convocat per Conselleria.
- Entre els dies 21 i 23 de juliol. Acte per a provisionals. Personal
sense destinació definitiva i aprovats en l'oposició del 1999.
- Agost. Publicació de la relació de persones que han superat el
procés selectiu.
- Entre el 4 i el 7 de setembre. Actes per a opositors del 2000 i
professorat interí.

Cossos de Secundària
Pendent de confirmació definitiva de les dates i del sistema
d'adjudicació de places, la proposta de la Conselleria (24 de
maig) és la següent:
- Entre el 6 i el 19 de juliol. Configuració de les vacants de cada
institut. •
- 19 juliol. Determinació de les vacants de cada centre.
- Entre el 10 i el 15 de juliol. Publicació dels llistats de partici-
pants.
- 20 de juliol. Acte públic per a l'adjudicació de places al profes-
sorat desplaçat a cada direcció territorial.
- 21 de juliol. Actualització de les vacants, una vegada conegu-
des les places que ha triat el professorat desplaçat.
- Entre el 22 i el 24 de juliol. La lògica indica que haurà d'estar
resolta la convocatòria de comissions de serveis. Aquesta deduc-
ció del Sindicat no està confirmada per T Administració.
- 25 de juliol. Publicació de les vacants per especialitats.
- 26, 27 i 28 de juliol. Presentació de sol·licitxids només a cadas-
cuna de les direccions territorials. Les instàncies presentades en
altres llocs seran invalidades. El mateix període s'utilitza per a
demanar excedència per maternitat, per beques, etc,
- El professorat que supere les oposicions del 2000 podrà emple-
nar la seua instància, després de fer-se pública la relació d'apro-
vats. Si aquesta relació ix abans del període general de presen-
tació de les instàncies, aquest professorat haurà de presentar-la
en eixe període. Cas que la publicació de la llista d'aprovats es
faça posteriorment, s'obrirà un nou període de presentació d'ins-
tàncies per a aquestes persones. Les persones aprovades que
tinguessen la condició d'interines podran tornar a emplenar una
nova instància.
- 5 de setembre. Publicació del llistat provisional de les adjudi-
cacions.
- 6 i 7 de setembre. Termini per a presentar les reclamacions a
cadascuna de les direccions territorials.
- 10 de setembre. Resolució de les reclamacions.
- 11 o 12 de setembre. Publicació del llistat definitiu.

Professorat dels ensenyaments de règim especial (EOÏr
Conservatoris...)
- Acte presencial en el mes de juliol.
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Diego Trigueros, director de l'institut de Secundària Sixto Marco, d'Elx

"Hem d'adaptar-nos a l'alumnat
i no al contrari, com abans"

VORO BENAVENT, JAUME LLOPIS,
Elx (Baix Vinalopó)

Duu 14 anys en els successius equips
directius de l'Institut d'Educació
Secundària (IES) Sixto Marco, d'Elx, un
dels capdavanters en aplicar la Reforma
com a centre experimental. Lluny de com-

- Amb l'experiència que us dóna
ser un centre pioner en la
implantació de la LOGSE, £ha
fracassat la Reforma?
- Ben al contrari, la Reforma ha
suposat un reviscolament total i
absolut de la vida del nostre cen-
tre. Si a prinicipis dels 90 es deia
que érem el centre-claveguera
d'Elx, enguany hem estat el més
demanat de la ciutat. La Reforma
ens ha resultat estimulant, sobre-
tot pel grau de dedicació del
Claustre. És cert que hem hagut
de prendre decisions arriscades,
però ens han eixit bé, Això no
amaga les tensions que al llarg
d'aquests anys s'han generat, tot i
que ara el grau de cohesió del
Claustre és l'actiu més important
amb què comptem. Quan alguns
diuen que la Reforma ha fracas-
sat, el que pensen en realitat és
que els alumnes han baixat de
nivell, i això no és cert. El que
passa és que ara tenim alumnes
que abans no venien als instituts.
- ^Quins són els aspectes que
precisarien d'una adequació o
d'una més important dotació de
recursos?
- Trobem sagnant el sistema d'ad-
missió d'alumnes, quan hi ha una
oferta suficient de places al siste-
ma públic. La renda no ha de
condicionar l'accés, i els centres
concertats han de fer una oferta
transparent per obrir les seues
portes a l'alumnat amb necessi-
tats educatives especials i al pro-
cedent dels barris més pobres i
problemàtics. Cal que la
Secundària estiga completa als
IES, sense cap excusa. Pel que fa
als equips directius, la LOGSE
conté una complexitat que multi-
plica el treball, i encara no està
ben solucionat l'Acord de
Plantilles. D'altra banda, els
diners per a despeses de funcio-
nament són una misèria, i cal
molta inversió a la majoria de
centres.
- £És just el tractament que reben
els i les docents?
- El professorat hauria de tenir un
recolzament de l'Administració
traduït en hores i sou, amb estí-
muls per a que
prestarà atenció
a qüestions
importants, com
l'atenció a la
diversitat. S'ha
d'oferir una for-
mació de quali-
tat i amb quali-
tat. Sóc partidari
de les compen-
sacions horàries i
monetàries per
aquelles tasques
més dificultoses. M·MHiMïttMi
En tots els casos
necessitem més persones, millor
pagades i amb motivacions reals,
i no metafísiques per part de la
Conselleria.
- Des d'una perspectiva d'escola
pública, £és admissible la segre-
gació de l'alumnat per motius de
rendiment acadèmic?
- Fins els setze anys, tothom ha de
tenir les mateixes oportunitats i

partir el desànim que plana sobre l'estat
d'opinió de molts claustres de
Secundària, i amb una visió crítica sobre
la problemàtica actual, Diego Trigueros
encoratja el professorat a encarar el repte
de la Reforma. Segons ell, les deficiències
del sistema públic, com ara infrastructu-

res i dotacions, no han de frenar la tasca:
"Cal parlar del que podem fer sense
necessitat d'esperar, insistir en les coses
que depenen de nosaltres, com el treball a
l'aula, als departaments, als equips direc-
tius i als claustres". Una tasca que només
pot abordar-se amb l'esforç col·lectiu, un

esforç que al Sixto Marco es reflecteix en
el treball en equip de la Direcció i del
Claustre, del qual se senten ben satisfets.
Per a aquest il·lícita, és precís lluitar per-
què la xarxa pública afronte sense més
dilacions el repte social i assolisca nivells
elevats de qualitat i competència.

Diego Trigueros, durant l'entrevista a l'institut Sixto Marco, d'Elx./ V.B.

Hem de canviar els
mètodes de treball i

adequar els continguts

a la realitat actual.

Erra qui a l'institut

vol fer classes

d'universitat.

l'itinerari ha de ser comú. Veig
que la presència d'alumnat amb
bon rendiment acadèmic a l'aula
fa molt bé als qui no el tenen. Per
això no comparteix els planteja-
ments formulats des dels centres
que han gaudit de l'avantatge de
l'antiga segregació d'alumnes de
BUP i d'FP. Fet i fet, però, hi ha
que utilitzar al màxim les possibi-
litats presents a l'Ordre d'atenció
a la diversitat. Nosaltres comp-
tem amb dos Programes de
Garantia Social, dels quals estem
molt satisfets.
- ^Estava el professorat d'institut
mentalitzat del que significava
l'escolarització obligatòria fins
als setze anys?
- Sent sincer, crec que no. Sabíem
que això suposava rebre alumnes
que no volien estudiar, però el
professorat s'havia acostumat a
tenir un alumnat seleccionat, i ara
està passant-ho mal. El professo-
rat hem d'adaptar-nos a l'alumnat
i no al contrari, com abans. No es

tracta que l'a-
lumne o l'alumna
haja d'aprendre
una determinada
quantitat de
coses, sinó d'ad-
quirir certs ins-
truments i acti-
tuds.
- Hi ha qui afir-
ma que les opta-
tives i les trans-
versals només
serveixen per

M·WWlM·Bi donar una apa-
riència de

modernitat als nous currícula.
^Creus que s'han convertit en les
noves maries?
- Qui fa una optativa bona o
roïna és el professorat, perquè la
legislació permet moltes possibi-
litats. Els equips docents poden
dissenyar ofertes coherents i
atractives per a l'alumnat. Si
duem a la pràctica els aspectes

positius de l'optativitat, els resul-
tats poden ser molt bons,
Nosaltres oferim dos blocs d'op-
tatives, un de ciències i humani-
tats, i un altre tècnico-professio-
nal. L'alumnat tasta les dues
possibilitats i s'orienta millor en
les seues expectatives.
-$Quins sistemes desenvolupeu
per a resoldre els conflictes més
habituals a l'aula i al centre?
- Els conflictes al Sixto Marco són
els comuns a la majoria dels insti-
tuts, però tenen poca incidència
en la vida acadèmica. De fet,
aquest curs encara no ha arribat
cap expedient al Consell Escolar.
Molts problemes vénen de casa i
s'han de resoldre en eixe àmbit.
Les solucions consisteixen en
molt de diàleg amb l'alumnat i
molta comunicació amb les famí-
lies. Les estratègies que hem ela-
borat es basen en grups de treball
específics. Fem reunions men-
suals amb els delegats i delega-
des, per escoltar-los i perquè ens
assabenten de les seues preocu-
pacions. Responsabilitzar l'alum-
nat dels seus deures ha d'anar
acompanyat de la garantia que
puguen exercir els seus drets.
- &Què hauria de canviar en la
ment del professorat per enfron-
tar-se a la nova situació?
- Hauríem de fer memòria. Quan
nosaltres estudiàvem, alguns pro-
fessors ens deien que no teníem
idea de res, que érem insolents.
Però el món ha progressat, i no tot
és tan dolent com ells pensaven.
Ara hem de canviar els mètodes
de treball i adequar els contin-
guts a la realitat actual. Erra qui a
l'institut vol fer classes d'universi-
tat. L'aula no pot ser la república
bananera de cert professorat per
imposar-se als alumnes, i hem
d'implicar-nos en projectes inno-
vadors, aprenent i deixant-se
avaluar per l'alumnat.
- ^Quins aspectes més urgents
cal abordar per tal d'enfrontar-se

a la situació que ara es viu a la
xarxa pública?
- Evidentment, comptar amb
infrastructures dignes, edificis i
materials didàctics. El model
ideal de centre no hauria de
superar els 800 alumnes, i tota la
Secundària hauria d'estar als ins-
tituts. L'Acord de Plantilles ens
queda una miqueta escàs, mal-
grat l'esforç dels sindicats.
- &Es pot exigir una educació de
qualitat als centres públics, com
reclama el pacte que impulsa el
conseller?
- La por a la competitivitat ha
provocat les crítiques a tots els
intents de distingir-se, sense
caure en el fet que la competèn-
cia -en el sentit de competent,
que no competitiu- no és un atri-
but consubstancial a cap condi-
ció, ni la d'adult, ni la de veterà,
ni la de profe, ni la de funcionari.
La qualitat en els sistemes de
gestió entrarà prompte als cen-
tres i hem d'estar preparats per al
canvi de cultura del
treball que implica.
Tenir la possibilitat
d'amillorar el nostre
treball i fer que
aquesta millora siga
reconeguda per la
societat és el repte de
futur del nostre insti-
tut. Res de tot açò té
a veure amb el pacte
proposat per la
Conselleria, que, en
principi, no és més
que una declaració
política efectista.

diagnòstic vinguera la recepta,
en una dinàmica de revisió per-
manent. Per exemple, si fem una
avaluació psicopedagògica d'un
alumne à arribem a la conclusió
que li cal una adaptació curricu-
lar o un recolzament, però no
tenim els mitjans perquè no hi ha
hores de professorat disponibles,
podríem dir que ens hem quedat
a mitges o, fins i tot, que no hem
fet res. Doncs bé, això és el que
pensarà amb tota probabilitat l'a-
lumne o els seus pares. Jo pro-
pose, de nou, la reflexió sobre el
mètode de treball, entès des del
punt de vista col·lectiu i dins la
classe. Hem de fer entrar els
mètodes de gestió de la qualitat
als centres i exigir l'Administració
i les organitzacions sindicals que
els apliquen també.
- Parlant de sindicats, £com valo-
res la seua intervenció?
- Jo reivindique la recuperació
dels valors sindicals que ompliren
la vida de Melchor Botella, un

c o m p a n y

Cal incorporar els

aconseguir del col·lectiu
d'ensenyants una reflexió global
sobre el sistema educatiu?
- Reflexions globals no ens en fal-
ten. Trobar el sentit últim d'allò
que fem és la més important de
les qüestions que hem de resol-
dre, però no hauríem de passar-
nos tota la vida buscant-lo. No
estaria de més que després del

m o d è l i c
Quan es
parla de
qualitat en
educació, els
s i n d i c a t s
solen referir-
se a l'ade-
quació i
construcció
de centres, a
l'augment de
plantilles, a

m^MB·̂ ^Huw ï& reducció
de les ratios,

a més materials didàctics i més
diners. Això és necessari, però
cal que es comence també a par-
lar del que es pot fer ara mateix
als centres, sense necessitat d'es-
perar, insistir en les coses que
depenen de nosaltres, com el tre-
ball a l'aula, als departaments,
als equips directius i als claus-
tres.

mètodes de gestió de

la qualitat als

centres i exigir

l'Administració

i els sindicats que

els apliquen.
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Matisacions
al debat

Rafael Sartorio

E nhorabona pel debat
que heu obert -ja era

hora!- en el número d'abril
sobre l'aplicació de la
LOGSE. Aquesta enhorabo-
na, però, ve matisada per la
manera del tot inacceptable
en què us heu permès de
situar el debat. És ben raona-
ble exposar la posició oficial
del Sindicat, però no era el
lloc (la mateixa presentació
del debat) ni la manera: les
clàusules de to pontificant,
confonent qüestions diverses
i anatematitzant una de les
postures. Hi ha unes normes,
si no de cortesia, almenys de
llibre d'estil* que segueixen
fins i tot els diaris-pamflet
que ens envia d'ofici la
Conselleria i que arxivem
directament! a la paperera.

£Podeu honestament afir-
mar que l'article dels com-
panys de Torrent conté un
sol element que no suposi la
més oberta defensa de
l'Escola Pública? Perquè si
no fos així, no deuríeu
haver-lo publicat; altrament,
l'admonició sobre posicions
desencertades des d'una
perspectiva de defensa de
l'ensenyament públic és
sobrera. I per si això no fos
suficient, feu de l'article de
Gimeno Sacristàn el vostre
portaveu. És, des del punt
de vista sindical, una dubto-
sa elecció privilegiar la pos-
tura acadèmica, dogmàtica i
abstracta que no aporta ni
un element actual de refle-
xió, es perd en llocs comuns
i s'estén en la defensa de
posicions ideològiques
correctes, la majoria com-
partides per tothom i a les
quals fa, doncs, ben pobre
servei en voler apropiar-se-
les com exclusives front a les
aportacions crítiques, asse-
nyades i ben concretes dels
companys que, com tant ens
agrada dir, treballen a peu
d'aula. Més valdria una
reflexió de com i per què les
tensions semblen decantar-
se per una escola al servei
directe de les necessitats
productives. No és un crim
de lesa pedagogia la consta-
tació de com en la situació
actual la LOGSE representa,
més enllà de les bones
intencions, la necessària
adaptació del sistema esco-
lar a les exigències de l'apa-
rell productiu, propiciant a
més com a subproducte la
consolidació d'una doble
línia educativa, com la que
denunciaren Bourdieu i
Passeron en el cas francès,
amb un sector públic des-
prestigiat front a un cada
cop més boiant negoci pri-
vat que atén les necessitats
de formació dels sectors més
privilegiats.

En aquest disseny s'ator-
ga l'ensenyament públic el
paper de guarda i custòdia
de la futura mà d'obra, a
l'espera, cada cop més dila-
tada, de la inserció en el sis-
tema productiu. I això supo-
sa una alteració profunda de
la seva funció. L'anàlisi
sense complexes ni prejudi-
cis de la situació en què ens
trobem i dels problemes a
què hem de fer front ara i
aquí és la millor manera de
defensar l'Escola Pública i
els seus beneficiaris, els nos-
tres alumnes.

IES Ramon Cid, Benicarló, Baix Maestrat

RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓ DELS INSTI-
TUTS DEBATEN A TORREVIEJA. Els dies 7 i 8
d'abril es van celebrar les I Jornades de
directores i directors d'IES del País
Valencià, a Torrevieja. L'encontre, orga-
nitzat sota el lema Per un ensenyament
públic i de qualitat, pretenia reflexionar
sobre els problemes actuals als centres de
Secundària i, a la volta, aportar iniciati-
ves per dur endavant l'aplicació de la

C onstruir una escola públi-
ca sembla ser un objectiu
inacabable que ens plan-

tegem dia a dia [...]. Els nostres
principis ideològics en el marc
d'un servei públic i democràtic
han de garantir la igualtat d'opor-
tunitats del nostre alumnat, i, per
contra, l'estructura dominant no
ens ajuda a transmetre els valors
democràtics que ens corresponen
com a ciutadans i com a poble
propi diferenciat. La cultura de
resistència a la pressió dominant
fa que vulguem educar ciutadans
crítics, reflexius i participatius
que qüestionen allò trivial i que
siguen capaços de reconstruir els
esquemes habituals de coneixe-
ment.

Propiciar discussions i refle-
xions sobre el nou paper de l'es-
cola pública en aquesta complexa
societat de la informació ha de ser
l'eix vertebrador que ens perme-
ta, a partir de
la nostra
au tonomia ,
avançar cap a
un model
d ' e s c o l a
pública que
compense les
desigualtats
socials i per-
meta a tots els
ciutadans una
formació que
els facilite la
incorporació
al rnón labo-
ral i professio-
nal de la
manera més
activa i soli-
dària possi-
ble.

A q u e s t a
d e c l a r a c i ó j : " — • .'
d'intencions, \
g e n è r i c a , ]
però al ; , :, . .',".;.
mateix temps r; ; : ; ; : : ;
clara en les t; :; ; ; : , : : . :
seues inten- m^^^..-^^.^-^,-^-.
dons, possibi-
lita la reivin-
dicació a l'estat social de dret que
regeix la nostra autonomia i les
nostres aspiracions com a poble
diferenciat, i l'exigència, per tal
d'aconseguir els nostres objectius
educatius, de les reivindicacions
següents:

1 . Que el Pacte per a la Millora
del Sistema Educatiu Valencià
vaja acompanyat de la Llei de
Finançament que permeta un
augment anual d'un 14% durant
quatre anys, fins el 2004, que
supose una despesa de 8 bilions
de pessetes. I aquest pressupost
ha d'estar desglossat de manera
que assegure, per una banda, les
construccions i adequacions ne-
cessàries per poder aplicar el Ma-
pa Escolar en condicions escaients
i, per una altra banda, incloga una
partida actualitzada de finança-
ment ordinari dels instituts d'acord
al nivell de vida. És fonamental
que definitivament s'adeqüen a
les necessitats de manteniment i
conservació dels edificis, així com
a les noves tecnologies, cada dia
més indispensables en l'organitza-
ció í gestió dels recursos materials,
humans i formatius que tenim al
nostre abast.

2. La coordinació i planificació
de tota l'etapa de l'ESO, dels
nous batxillerats i dels cicles for-
matius s'ha de fer des del marc
d'un mateix edifici, on la comuni-
tat educativa desenvolupe els
Projectes Curricular i Educatiu

Reforma educativa. La jornada va ser pre-
sentada per Alvaro Marchesi, destacat
impulsor de la LOGSE, i es va estructurar
en distints grups de treball i comissions
sobre diferents temes d'interès: La gestió
econòmica dels centres; La situació de
l'ensenyament secundari: implantació del
nou sistema educatiu; Responsabilitat i
convivència als IES; Funcionament i orga-
nització de les assemblees de directors;

Grup de treball, Jornades de directores i

directors d'IES. Torrevieja

d'una manera global, per tal que
l'organització i l'orientació dels
itineraris formatius i la metodolo-
gia que els acompanya ens ser-
vesca per convertir-nos en uns
nous instituts de Secundària que
possibiliten un veritable canvi
educatiu.

mes i criteris com el desdobla-
ment de centres, la integració i
nova construcció, l'àrea d'in-
fluència, l'anticipació de planti-
lles modulars tipus, l'adscripció
voluntària a matèries distintes de
l'especialitat pròpia...

4. La qualitat del sistema edu-

3. Les noves plantilles de
Secundària no seran d'aplicació
fins que el Mapa Escolar estiga
finalitzat, i de moment totes les
actuacions que des de la Direcció
General de Personal es fan amb
motiu del Concurs de Trasllats no
tenen en compte tots els drets
adquirits dels actuals funcionaris,
i la nova reubicació del professo-
rat, curs a curs, sense mesures
que garantesquen una
recol·locació voluntària en els
nous instituts i sense el marc
legal que planifique la nova
plantilla orgànica docent i no
docent, ens portarà a una situació
tensa i problemàtica que en res
ajuda a un bon desplegament
dels nous estudis. Per la qual
cosa considerem que en l'actuali-
tat la quantitat d'instituts per
localitat i la diversitat dels ense-
nyaments postobligatoris no per-
meten moltes possibilitats de
recol·locació preferent en la
mateixa localitat o zona d'in-
fluència; a hores d'ara no es pot
treballar en la direcció de supres-
sions de llocs de treball fins que
s'establesquen els mecanismes
consensuats (zonificació, control
sindical, catàleg real de places...)
que donen una eixida raonable al
professorat afectat. En definitiva,
reivindiquem l'establiment d'u-
nes condicions que permeten un
marc de garanties laborals que
incloguen, entre altres, mecanis-

catiu: L'educació que impartim
els centres ha de caracteritzar-se
per un nivells de qualitat i per
una intenció permanent de millo-
ra dels procediments docents i
d'organització i gestió, al servei
d'un Projecte Educatiu preocu-
pat per la formació integral de
l'alumnat i que tinga el suport de
tota la comunitat educativa. En la
qualitat del sistema educatiu
incideixen una sèrie d'aspectes
contemplats en els títols IV i V de
la LOGSE (Llei Orgànica 1/1990
de 3 d'octubre): la qualificació i
la formació del professorat, la
programació docent, els recursos
educatius, la funció directiva, la
innovació i la investigació educa-
tiva, l'orientació educativa i pro-
fessional, la inspecció educativa,
l'avaluació del sistema educatiu i
la compensació de desigualtats.
Malgrat estar legislat, no deixa
de ser complex aconseguir un
consens sobre què és la qualitat
de l'ensenyament. Les diferents
concepcions sobre la funció
social de l'ensenyament condi-
cionen unes polítiques educati-
ves determinades. Així, mentre
que les últimes reformes insistei-
xen en la qualitat de l'ense-
nyament, avançant en la lluita
contra la discriminació i la des-
igualtat, les polítiques neolibe-
rals emfasitzen en la rendibilitat
i productivitat del sistema. Les
conseqüències d'aquest postulat

La gestió i els equips directius als IES;
L'atenció a la diversitat en l'ESO. Després
de la intervenció dels representants de tot
l'Estat, es van llegir les conclusions dels
grups de treball, i la directora general de
Centres Docents, Concepció Gómez, va
clausurar les Jornades. A continuació es
reprodueix un ampli extracte del text de
les conclusions d'un dels grups de treball
de la Jornada.

ens porten a negar la responsa-
bilitat de l'Estat i la Generalitat
de garantir un servei públic de
qualitat, creant-se les condicions
adequades perquè es justifique
la mala imatge de l'ensenyament
públic, el retallament o la conge-
lació dels recursos, la ruptura de
l'actual percentatge entre la
xarxa pública i la privada, i l'apli-
cació de models de gestió empre-
sarials que convertesquen els
centres educatius en unitats de
producció en competència i els
pares i mares en clients que ele-
geixen el seu producte. Mentre
s'estiga aplicant el nou sistema
educatiu, ja hem parlat que l'úni-
ca garantia de qualitat del siste-
ma escolar és la democratització
i, per tant, la participació real i
efectiva de tots els sectors educa-
tius, i

El Decret 10/2000 del Govern
Valencià (DOGV 31/1/2000) crea

l ' I n s t i t u t
d'Avaluació i
Q u a l i t a t
Educativa [...].
Haurien també
de figurar en la
Comissió Rectora
r ep re sen t an t s
socials (sindicats
de treballadors
de l'ensenya-
ment, associa-
cions de mares i
pares i associa-
cions d'estu-
diants) i apropar .
les relacions i
actuacions entre
l'institut i el
Consell Escolar
Valencià. -

Per un altre
costat, encara
està pendent l'e-
laboració dels
indicadors a ava-
luar, que homolo-
guen el sistema
des de l'àmbit
estatal i europeu

ARXIU [,..].
El Pla per a la

Gestió de Qualitat en
l'Ensenyament Públic passa per
quatre tipus d'actuacions: defini-
ció i posada en pràctica del Pla
Anual de Millora (PAM) dels cen-
tres educatius; adaptació i aplica-
ció del model europeu de Gestió
de Qualitat als centres públics;
formació en Gestió de Qualitat,
dirigida a directors, inspectors i
administradors; aplicació de la
Gestió de Qualitat en
l'Administració Educativa perifè-
rica.

Considerem que el PAM no és
el més adequat per fomentar la
qualitat de l'educació, perquè
d'aquesta manera augmenten les
diferències entre els centres, i ins-
tem la Conselleria perquè busque
una altra forma per potenciar la
qualitat [...] No es pot considerar
posititu un pla que afecta a un
tres per cent del instituts de
Secundària, com a molt.

[...] En un model clarament
competitiu, basat en una concep-
ció ideològica liberal, la vertadera
qualitat educativa passa per con-
siderar l'educació com a una
inversió, i no com a una despesa
en la que s'afavoreix la igualtat
com a referent d'un sistema edu-
catiu públic i equitatiu. Caldrà
desenvolupar, doncs, el títol IV de
la LOGSE d'una altra manera, i
no afavorir, com s'està fent, un
sistema públic mercantilista i
competitiu.
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La Conselleria anuncia canvis en totes les etapes

Encara no se sap què vol
fer el conseller amb l'ano-
menat "Pacte per a la

qualitat de l'Educació" i ja ha
llançat un nou producte a l'opi-
nió pública: revisarà el currícu-
lum d'Educació Infantil; establi-
rà per decret quan ha de repetir
l'alumnat; els xiquets i les
xiquetes parlaran en anglès des
dels 3 anys; les optatives de
l'ESO no seran optatives; hi
haurà més hores de
Matemàtiques... Per què cadas-
cuna d'aquestes propostes?
Què s'ha ava-
luat? A qui
han demanat
opinió? Què
es pretén? De
moment, s'ha
aconsegui t
que els cen-
tres es pre-
gunten si han
de tirar al fem
tot el que han
pensat per al
curs que ve.

L'STEPV-Iv
no pot fer
més que una
primera apro-
ximació als
temes plante-
jats pel con-
seller als mit-
jans de comu-
nicació, i no a
les propostes
c o n c r e t e s ,
p e r q u è
aquest sindi-
cat no ha
sigut informat
sobre elles i,
per tant, no
les coneix en
els seus propis termes. El propi
conseller ha remés a una prope-
ra Mesa Sectorial per informar
els sindicats. Això no obstant, la
impressió és que es governa a
toc de missatges des dels
media. Fa mesos es va llançar el
"pacte", una política global per
als propers cinc anys. El Consell
Escolar Valencià, en maig, ha
tornat el document a la
Conselleria perquè ningú li ha
explicat en quins àmbits s'havia
de tractar, negociar, dictami-
nar... el seu contingut. I ara
apareix una altra proposta que
polaritza de nou l'atenció infor-
mativa. Quines són les prioritats
per al Govern? Mentre, l'au-
diència està entretinguda i així
no es parla del que cal. No inte-
ressa.

El moment elegit per anun-
ciar els canvis referits no justifi-
ca la seua oportunitat. N'hi ha
per a tots els trams educatius i,
tanmateix, encara no ha acabat
el primer any d'implantació del
quart curs de l'ESO, l'últim de
l'etapa obligatòria. Per altra
banda, l'Institut Valencià per a
1' Avaluació i la Qualitat
Educativa (IVAQUE) no ha
començat a funcionar i, per tant,
l'Administració no compta amb
cap tipus d'avaluació sobre l'es-
tat de l'ensenyament. Una
prova contundent: amb data 28
d'abril, el director de 1WAQUE
escriu una carta als directors
d'uns instituts seleccionats alea-
tòriament, reclamant-los la seua
col·laboració per a avaluar els
resultats dels alumnes de quart
d'ESO mitjançant unes proves a
realitzar en maig i primers de
juny. Però el conseller ja ha

anunciat a la premsa canvis en
l'ESO (reforç de les
Matemàtiques, sobre la promo-
ció, les optatives...). Si més no,
el professorat tenim dret a dub-
tar del rigor amb què s'han fet
aquestes propostes.

Entrant en matèria, i pel que
fa a l'Educació Infantil, les
anunciades orientacions didàc-
tiques per a la potenciació de
les Matemàtiques i del
Llenguatge " per a transitar
adequadament a la Primària, on
aquestes assignatures instru-

trilingüe, de la qual cosa hi ha
experiències molt positives a la
comarca de la Safor, per exem-
ple, però molt controlades en
pocs centres, amb professorat
molt motivat i ben format. Tant
de bo que açò es generalitze a
tots els centres amb les condi-
cions adequades. Però no estem
segurs del que entén el conse-
ller per llengua vehicular.

En relació a la repetició d'a-
lumnat de Primària, no es veu
enlloc la finalitat de fixar-la en
el sisè nivell, al final de l'etapa.

Pel que respecta a l'ESO,
l'Educació Plàstica i Visual i la
Música ja estan organitzades de
la forma que s'anuncia, com la
possibilitat de concentrar-les,
l'una i l'altra, en cursos conse-
cutius. El problema del que no
es diu res és que, mentre l'a-
lumnat d'ESO continue als
col·legis d'Educació Infantil i
Primària, no es disposarà de
professorat especialista en
Plàstica i Visual i, a més, el pro-
fessorat de Música -que és ads-
crit a Primària- haurà de man-

llevar part del
seu horari per
atendre l'ESO.

L'optativitat
contemplada a la
LOGSE com un
mitjà per atendre
la diversitat i per
a l'orientació del
futur acadèmic i
professional de
l'alumnat queda
reduïda, amb les
mesures anun-
ciades, a una
sola optativa,
amb tres hores a
la setmana, el
que equival a
limitar al mínim
l'optativitat i, per
tant, les seues
f i n a l i t a t s .
L ' i n c r e m e n t
d'una hora a l'à-
rea de
Matemàtiques
no aportarà gran
cosa al reforç de
l'àrea. Cal pren-
dre d'altres

Conselleria de Cultura, Educació Í Ciència / Jordi Boluda

mentals tenen un paper fona-
mental", pareixen indicar que
el professorat no atén adequa-
dament ni el currículum oficial
ni les característiques pròpies
d'aquest alumnat. No hi ha cap
motiu per suposar o sospitar
que el professorat d'aquesta
etapa educativa no haja fet el
disseny curricular escaient ni el
disseny particular del programa
d'educació bilingüe. I sobre la
introducció de l'anglès "com a
llengua vehicular", si hem
entès bé, s'està plantejant una
autèntica revolució en la forma-
ció inicial dels ciutadans i ciuta-
danes. En la pràctica, emprar
una llengua estrangera com a
vehicle de comunicació implica
adoptar un programa d'immer-
sió lingüística que hauria de tin-
dré continuïtat al llarg de tota
l'escolarització mitjançant pro-
grames bilingües. Aquest
objectiu requereix canviar els
programes de formació inicial
del professorat, formar massiva-
ment tot el cos docent i modifi-
car l'Acord de Plantilles per
introduir especialistes. Natu-
ralment, caldria canviar els
currículums. Tal i com s'ha
anunciat, l'objectiu, que cal
considerar molt positiu, precisa
d'un esforç econòmic extraordi-
nari que acolliríem de bon grat.
Ara bé, hem de suposar que es
farà exactament el mateix pel
que fa al valencià, o l'idioma
propi esdevindria la tercera
llengua del sistema educatiu, la
qual cosa frenaria en sec les
seues possibilitats d'arribar a
ser la llengua vehicular de l'en-
senyament al País Valencià. Per
tant, el sistema educatiu serà

Actualment és el professorat qui
determina en última instància
en quin moment és més ade-
quat que açò ocórrega, tot
comptant amb els informes per-
tinents, el seguiment de cada
alumne i l'opinió de la família.
El moment per a repetir, per
tant, ha de ser el més escaient.
No oblidem que la no promoció
de curs només té sentit si hi ha
garanties que ajudarà l'alumnat
a superar determinats dèficits
maduratius o d'aprenentatge, i
en cap cas ha de ser una pena-
lització pel baix rendiment
escolar, atenent, com s'ha dit, al
fet d'haver assolit uns determi-
nats objectius de coneixement,
si més no en tres àrees.
L'Educació Primària no està
concebuda en termes d'assig-
natures i objectius concrets de
coneixement, sinó que parteix
del desenvolupament de capa-
citats, destreses i de la madura-
ció personal, sent les àrees mers
instruments al servei d'aquestes
finalitats. Pel que fa a les activi-
tats de reforç, que cal entendre
en sentit ample de tractament
de la diversitat, d'assolir la inte-
gració i de garantir la intercul-
turalitat a tots els centres, a més
de ser una prioritat per al pro-
fessorat del centre, ha de ser-ho
per a l'Administració, per tal
que aporte, perquè encara no
ho ha fet, les dotacions de pro-
fessorat i de recursos materials
pertinents. En cap cas ha de
significar una càrrega addicio-
nal a la dedicació lectiva del
professorat, atès que, segons la
normativa actual, les hores de
reforç ja són considerades curri-
culars.

mesures, com
ara desdobla-

ments i l'agrupació flexible, les
quals necessiten més personal i
recursos materials. Una vegada
més, la repetició es vincula
indefectiblement a l'avaluació
negativa en més de dues àrees,
prescindint de l'avaluació glo-
bal que tinga en compte el con-
junt del currículum i les capaci-
tats assolides al llarg de l'eta-
pa. En definitiva, és tornar al
model d'examen, superat
pedagògicament per l'avalua-
ció global i continuada, això si,
abans que aquestes paraules
acaben de perdre el sentit que
tenen,

Per acabar: la impressió
general sobre unes mesures
llançades als mitjans de comu-
nicació com una forma de pro-
paganda més, sense organitzar
cap diàleg amb el professorat i
sense estudis previs assenyats,
és que aquesta Administració
no pretén avançar ni respectar
el principi d'autonomia dels
centres basada en els seus pro-
pis projectes educatius. Tam-
poc es respecta l'autonomia del
professorat, ni es manifesta
confiança en la competència
professional dels docents (dels
quals, per cert no es diu res).
Ans al contrari, el que s'aconse-
guirà és limitar la seua implica-
ció en les propostes de millora
que sorgeixen de les avalua-
cions dels projectes educatius
dels centres assolides pels
Consells Escolars respectius i
l'acostarà cada vegada més a
ser un mer executor d'instruc-
cions de T Administració. Clar
que també podria ser tot l'enè-
sima cortina de fum mentre van
pensant en la següent.

L'STEPV s'entrevista
amb Tarancón per
tornar a discutir el
'Pacte per l'Educació'

ALL-I-OLI
Dins del marc de la segona roda
de reunions que està celebrant el
conseller d'Educació amb els
diferents agents socials per a
arreplegar les valoracions sobre
el pacte, l'STEPV va manifestar
el conseller que aquesta iniciati-
va només té trellat si aboca a una
política de consens, i el consens
està lluny d'aconseguir-se.

El Sindicat considera que l'ac-
tual política educativa de la
Generalitat Valenciana condicio-
na la negociació del pacte. En
aquest sentit, la recent decisió de
la concertació de l'educació
infantil dels centres privats supo-
sa una mostra de deslleialtat ins-
titucional del conseller
d'Educació respecte de la seua
pròpia proposta de Pacte i dels
marcs de negociació. Aquesta
decisió no figurava al Pacte, tot i
que pretén ser l'explicitació de la
política educativa del Govern
per als pròxims cinc anys. I a més
a més, s'anuncià en un àmbit pri-
vat, com és el del congrés d'una
de les patronals de l'ensenya-
ment privat. Tot una mostra d'a-
llò que entén l'Administració per
consens, diàleg i respecte als
marcs institucionals.

Però el que el Sindicat consi-
dera més greu a l'hora de con-
sensuar una política educativa és
el conjunt de mesures que reper-
cuteixen directament sobre l'en-
senyament públic: s'està condi-
cionant la matriculació de l'a-
lumnat d'ESO i de Batxillerat als
IES; no estan a punt els nous IES
ni s'han fent les adequacions del
centres quan pertocava, és a dir,
al mateix temps que s'estava
implantant la LOGSE; no s'ha
completat la xarxa de les unitats
d'Educació Infantil de 3 anys en
tots els centres públics, doncs en
falten més de 300; hi ha una
oferta pública del tram 0-3 anys
molt reduïda, mentre s'anuncia
el finançament de l'oferta priva-
da; la normativa d'admissió de
l'alumnat permet la seua selec-
ció pels centres privats; els pres-
supostos dels centres per aten-
dre la despesa ordinària està
pràcticament congelats. El
Sindicat no ha obtingut una res-
posta satisfactòria a les seus
demandes per reconduir la situa-
ció descrita. Només intents de
justificar allò injustificable.

Només un canvi d'actitud, una
actuació positiva envers l'ense-
nyament públic, faria creïble la
proposta d'un Pacte per
l'Educació. En cas contrari, no
serà més que un parany per des-
activar l'oposició a la política
educativa del Govern. I en
aquestes condicions, el Sindicat
no sols no subscriurà la proposta
del conseller, sinó que s'oposarà
contundentment.
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negociació del

concertada a

A. M., Redacció
El conveni dels centres privats
sostinguts totalment o parcial
amb fons públics, malgrat la
pressió pels sindicats, es troba
en una situació delicada des
d'abans de Pasqua per l'actua-
ció diletant de la patronal en el
tema de jornada. La represen-
tació dels propietaris dels cen-
tres, que en tot moment s'havia
negat a tractar el tema, s'hi va
comprometre, en l'última reu-
nió abans de Setmana Santa, a
lliurar un document sobre jor-
nada el dia 5 de maig i iniciar
així la seua negociació.
Contravenint el seu compro-
mís, la representació de la
patronal va acudir eixe dia a la
negociació sense el document i
sense cap proposta ni planteja-
ment de futur. Tampoc va justi-
ficar els seus incompliments, i
va proposar realitzar una nova
reunió, sense compromís, el 24
de maig.
La interpretació del Sindicat és
la següent: la patronal desitja-
va signar ràpidament el conve-
ni, sense incorporar el tema de
jornada, però les circumstàn-
cies van provocar que es que-
darà a soles, sense organitza-
cions sindicals que donaren
suport al document.
L'estratègia actual pretén arri-
bar a final de curs i esperar que
algun sindicat, vençut per les
pressions, signe el conveni.
Cas contrari, s'arribaria a
setembre a una situació en què
les organitzacions representa-
tives dels treballadors es veu-
rien abocades a realitzar mobi-
litzacions en el sector.

Ml-i-oli
Intersindical

Ja ha eixit
el Núm. 2

Quaderns
de la

Intersindical
Valenciana

Desenvolupament d'una de les sessions organitzades pel sector de Privada./ A.M.

Celebrades en la Fundació Montanés, de València, les I Jornades d'Educació Especial als Centres Privats

Els centres d'EE son 'illes solitàries'

ALEJANDRO MARTÍNEZ, Redacció
Amb la participació de 62 tre-
balladors i treballadores de
l'ensenyament de 17 centres i
la col·laboració de 9 especialis-
tes en Educació Especial (EE),
van realitzar-se a la Fundació
Montanés, de València, les
Jornades d'Educació Especial
als Centres Privats. La convoca-
tòria, a càrrec de l'STEPV-Iv, va
tindré lloc els dies 5 i 6 de maig
i va comptar amb la col·labora-
ció del centre d'EE Koynos.

Els assistents van expressar
la necessitat de la seua celebra-
ció, ja que eren les primeres
jornades d'aquestes caracterís-
tiques dirigides als centres pri-
vats valencians. A les conclu-
sions, encara en procés de
redacció, s'hi destaca que els
centres d'EE són una mena d'i-
lles solitàries que apliquen
experiències sense possibilitats
de continuïtat. S'hi va manifes-
tar també l'absència de políti-
ques clares d'ajuda i desenvo-

lupament per aquests centres
per part de l'Administració, a la
qual se li exigeix una actuació
més decidida en aquest sector.
En representació de la
Conselleria de Benestar Social
va participar Consuelo Romeu,
cap del Servei per a
Discapacitats, i per la
Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència va intervin-
dre Rafael Carbonell, cap del
Servei de Centres d'EE.

Per a tractar la problemàtica
dels centres ocupacionals,
Gustavo Zaragoza (cap dels
Serveis d'Assistència Social de
l'Ajuntament de Mislata) i Pep
Costa (representant de la coo-
perativa COPAVA) van com-
partir les seues experiències
amb Consuelo Romeu, en un
debat aclaridor i, en ocasions,
acalorat. Zaragoza va subratllar
les contradiccions i paradoxes
que existeixen en la reinserció
laboral dels discapacitats i
Costa va explicar les habilita-

cions que haurien de tindré els
treballadors i treballadores dels
ÇO, defensant l'habilitació del
monitor ocupacional. Els repre-
sentants de l'Administració
autonòmica s'hi van oposar a
aquests plantejaments, encara
que sense presentar arguments
sòlids. Àngel Serrano va inter-
vindre parlant de la utUittat.de
les xarxes informàtiques per a
les persones discapacitades.

Per la seua banda, Manuel
Àvila, inspector d'Educació,
anterior responsable del
departament d'EE, va compar-
tir taula amb Rafael Carbonell,
l'actual titular. Front a la pro-
posta de Carbonell d'incenti-
var recursos propis als centres
específics d'EE, Àvila va pro-
posar la intervenció interdisci-
plinar. En altra taula, Paco
Torregrosa i Sumsi Carbonell,
representants dels SPEs, i
ínigo Benítez, inspector d'Edu-
cació, van debatre les rela-
cions existents entre els CEE,

els SPEs i els Centres de Salut.
Finalment, C armen Valero i

Juan F. Fernandez, del CEE
EstudioS, de Madrid, van pre-
sentar una experiència de tres
anys amb programes de transi-
ció per a la vida adulta.
Després d'explicar les caracte-
rístiques del centre i els pro-
grames que desenvolupen,
van descriure la metodologia i
els casos pràctics i la proble-
màtica diària que suposa la
seua aplicació. L'interès de les
seues propostes va animar la
intervenció dels assistents, en
un debat que va resultar molt
animat.

A la cloenda, les persones
assistents van insistir en la
necessitat de convocar noves
jornades amb una certa perio-
dicitat, repte que els represen-
tants del Sindicat van accep-
tar, amb el compromís de rea-
litzar una convocatòria per al
sector al llarg del pròxim curs
acadèmic.

L'Administració ha de fer públic el retall definitiu aplicat a les unitats de Primària i Secundària

La reducció d'unitats per al pròxim cursr
pendent de la resolució de Conselleria

CARMEN BERRUEZO, Redacció
En plenes vacances de Pasqua, el
25 d'abril, es va fer pública la
reducció d'unitats per al curs
2000/01. Amb el retard acostu-
mat, el retall queda així; 54
reduccions a Primària; 18 al pri-
mer cicle d'ESO; 22 al segon cicle
d'ESO. D'altra banda, s'han creat
17 unitats en Primària i 7 i 16 al
primer i segon cicle d'ESO, res-
pectivament. Les reduccions
afecten fonamentalment centres
amb situacions especials: o bé
tenen desdoblaments en algun
curs, estan reduint alguna línia, o
experimenten un tancament pro-
gressiu. Només hi ha uns pocs
casos on el motiu ha estat la
reducció d'alumnes per unitat.
Tanmateix, les creacions corres-
ponen a centres que completa-
ven alguna línia i, per tant, res-
ponen al seu creixement natural.

Dins d'aquest panorama, cal
ressaltar l'actitud interessada dels
titulars dels centres afectats pel
tancament progressiu. En aquests

casos, el centre no té cap possibi-
litat de supervivència, i primen
els interessos personals i econò-
mics -cobrament de les despeses
de funcionament de les unitats en
funcionament, proximitat de l'e-
dat de jubilació...- sobre les
necessitats dels treballadors i tre-
balladores d'aconseguir l'estabili-
tat laboral. En Primària, fonamen-
talment, la recol·locatió és cada
vegada més complexa i dificulto-
sa, ja que el pròxim 31 d'agost
venç l'acord signat amb les patro-
nals i l'Administració per l'aplica-
ció de la LOGSE als centres con-
certats.. Encara resta pendent la
pròrroga d'aquest acord amb la
seua addenda, extrem que per-
met els titulars dels centres com-
pletar les plantilles de Primària
arnb persones de lliure contracta-
ció.

D'altra banda, enguany no s'ha
facilitat els sindicats la informació
sobre les reduccions d'unitats
d'FP. La Conselleria argumenta
la dificultat d'elaborar un llistat,

per les característiques peculiars
d'aquests centres. Malgrat això,
l'Administració pot facilitar, si se
la requereix, la informació pun-
tual dels centres. Aquestes
dades, en poder de l'STEPV-Iv,
són a l'abast de l'afiliació a totes
les seus sindicals.

Totes les unitats tancades han
estat compensades arnb noves
imitats de cicles formatius. A pri-
mera vista, el recanvi d'una uni-
tat per una altra no suposa cap
conseqüència. Tanmateix,
l'Administració oblida que els
ensenyants d'FP necessiten acre-
ditar titulacions específiques del
cicle formatiu autoritzat al centre,
aspecte que.no sempre es gau-
deix. A més, el professorat que
imparteix la Formativa Comú o
Ciències Aplicades per la seua
titulació, no té cabuda en la
majoria de cicles formatius. La
situació s'agreuja encara més en
molts centres on són titulats en
EGB o Primària els qui impartei-
xen aquestes i altres matèries al

curs residual d'FP-I i, fins i tot, en
FP-ÏI. La problemàtica té més
calat, atès que la quasi totalitat
del professorat que, per la seua
titulació i/o habilitació, puga tin-
dré cabuda en els cicles forma-
tius trobarà reduïda bona part de
la seua jornada laboral en no dis-
posar de suficients hores per
completar-la. La Comissió de
Seguiment, per la seua banda,
està pendent de la convocatòria
de l'Administració, raó per la
qual és impossible donar respos-
tes i alternatives que garantis-
quen l'estabilitat laboral del
col·lectiu,

El període d'al·legacions dels
titulars dels centres està tancat, i
el Sindicat espera impacient la
resolució definitiva de
l'Administració. Cal que aquesta
es determine urgentment, per tal
d'estudiar i valorar l'impacte de
la reducció de les unitats en 'el
conjunt dels treballadors i treba-
lladores i urgir, en conseqüència,
la seua immediata recol·locació.
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La celebració del 25è aniversari de
l'Escola d'Estiu del País Valencià és
una fita indefugible per al professo-
rat que considera la renovació peda-
gògica com una vessant pròpia del

seu compromís professional. Amb
motiu d'aquest primer quart de segle
de l'Escola d'Estiu, reproduïm un
article d'Imma Coscollar en represen-
tació del Moviment de Renovació

Pedagògica, que dóna suport a
aquests encontres. Aquesta plana es
completa amb referències informati-
ves sobre les activitats previstes a les
distintes seus de l'Escola.

F a 25 anys, quan el 2000
semblava massa lluny, un
col·lectiu de mestres preo-

cupats pel present i el futur de
l'escola, interessats en millorar
el seu treball, compromesos amb
la defensa de l'Escola Pública, el
canvi de la societat en què vivien
i la denúncia d'un sistema edu-
catiu no democràtic -preocupat
més de la selecció dels alumnes
que de la seua formació integral-,
un col·lectiu de mestres amb
interès de formar-se, d'investi-
gar, de reflexionar, d'intervenir
en el canvi de la societat -i per
tant de l'escola-, es proposaren
fer la primera Escola d'Estiu.

Eren altres temps i començà
essent prohibida. Ara, són també
altres temps i l'Escola d'Estiu
continua essent una proposta de
formació permanent dels mes-
tres, autònoma i crítica, i per tant
incòmoda per a l'Administració.

Ara, que l'actual Govern ha
començat de nou un curs mos-
trant d'una manera evident la
seua aposta per l'escola privada
mitjançant una irregular i inade-
quada forma de subvencions,
quan l'Escola Pública encara
està molt mancada de recursos
fonamentals per a desenvolupar-
se i créixer dignament (instituts i
col·legis amb infrastructures
inacabades , manca de pressu-
post per a beques de llibres,
reducció de les beques de men-
jador, provisionalitat jencara! en
l'aplicació de la LOGSE, manca
de xarxa pública suficient en
Infantil o en l'Educació
d'Adults...), una proposta de
Renovació Pedagògica com és
l'Escola d'Estiu segueix suposant
una presència incòmoda per al
poder polític, en tant que manté
una proposta alternativa d'auto-
formació dels mestres i per als
mestres i per totes aquelles per-
sones sensibilitzades per l'edu-
cació democràtica.

és l'Escola d'Estiu?
El Moviment de Renovació
Pedagògica Escola d'Estiu orga-
nitza la primera setmana de
juliol -o a setembre, o a la tar-
dor..., en altres llocs del País
Valencià, perquè ja en són cinc
les Escoles que funcionen- una
alternativa de formació i reflexió
per als mestres que volem fer i
viure una Escola pública, demo-
cràtica i investigadora, amb una
proposta de formació autònoma i
crítica. Fem Escola d'Estiu per-
què desitgem conèixer a d'altres
que també es preocupen per l'o-
pressió de la dona, que s'oposen
a la dominació d'uns pobles per
altres, que lluiten contra la mar-
ginació, per la pau i per fer de la
nostra terra un lloc més habita-
ble. Aquest és el marc que ha
envoltat la trajectòria dels pri-
mers 25 anys.

L'Escola d'Estiu
compleix 25 anys

Imma Coscolla

Cartell anunciador de t'Escola d'Estiu del País Valencià de l'any 2000.

Fer un recorregut pels contin-
guts que han sigut tractats en les
diferents Escoles d'Estiu ens
dóna una idea dels temes relle-
vants en l'escola, en uns casos
pels canvis legislatius; en altres,
per la sensibilitat sociopolítica.
En l'estiu del 1977, l'Escola
d'Estiu ja es planteja temes com
la dicotomia escola pública-
escola privada, la problemàtica
de la Formació Professional i el
Batxillerat, el sindicalisme o la
coeducació. L'any següent, el
tema central serà la relació entre
l'ensenyament i l'Estatut
d'Autonomia. En els vuitanta
canvia la legislació educativa, es
fa més evident el problema del
"fracàs escolar", i emergeix la
lluita per la incorporació del
valencià a l'escola. Comencen a
aparèixer també els temes trans-
versals. Tots aquests aspectes
s'hi van debatent, i s'aprofun-
deix en el pensament i en les
eines pràctiques de treball a l'es-
cola. Junt a la participació a les
escoles, s'hi parla de comunitat
educativa, perquè es fa més evi-
dent la lluita per la participació
democràtica a l'escola. En els
anys noranta comença la
Reforma, la seua imposició sense
una llei de finançació, i un seguit
de canvis legislatius que van
abocant la situació actual de
l'Escola Pública i que ens
col·loca de nou en la necessitat
de mantenir la lluita i la reafir-
mació de la seua dignitat com a
conquesta social, com una clau
per a la construcció d'una socie-
tat democràtica.

Fem 25 anys, 25 estius
Volem aprofitar aquest aniversa-
ri, aquest número rodó, per a
pensar col·lectivament en clau de
futur i celebrar conjuntament la
permanència de 25 anys, només
25 anys. En juliol l'Escola d'Estiu
de les comarques centrals, al
Saler, proposa un tema central
de treball: L'Escola, més enllà de
l'Escola. Ens interessa analitzar,
debatre i pensar l'espai social de
l'escola del futur sobre la base de
la realitat social que emergeix,
els recursos i les fonts que són a
l'abast de la societat de la infor-
mació, i que mostren de manera
evident que ja no és l'escola l'ú-
nic lloc del qual s'espera una for-
mació i una educació. Ens inte-
ressa aprofundir sobre la interac-
ció entre els sistemes socials i
educatius, i pensem que s'ha de
redeíinir els conceptes de ciuta-
dania i democràcia, esbrinant
quines aportacions de futur s'es-
tan practicant i quines respostes
pot donar l'escola. Des de l'esco-
la i més enllà de l'escola.

Imma Coscolla és membre de ]a Comissió
Organitzadora.de l'MRP Escola d'Estiu del
País Valencià.

Les Escoles d'Estiu del 2000
Escola d'Estiu del PVr Terres del
Sud
(Elx, Baix Vinalopó)
Lloc: CP El Palmeral. C/ Hort del
Formigó, S/N,- Elx. Fax :96 5165923,
96 5952387, 96 5653321, Correu-e:
03011872@centres.cultgva.es.
Matrícula, fins el 30 del juny:
Correu certificat al CP El Pairneral.
Matrícula, del 26 al 30 de juny: CP
El Palmeral, de 17 a 20 hores.
www.xarxaneta.org/fmrppv/

Escola d'Estiu del PVt Comarques
Centrals
(El Saler, l'Horta)
Lloc: CP Lluís Santàngel. El
Saler,València. Tel. 96,1830439.
Matrícula i informació: Hall de la
Facultat de Filosofia í CC. Educació
(Blasco Ibànez, 21). Tel. 963890732.
www.xarxaneta.org/fmrppv/
eecc.fmrppv@xarxarieta2,org.

Escola d'Estiu del PV, la Marina-
Safor
(Oliva, la Safor)
Lloc: Institut Gregori Maians, Oliva.
TeL 96 2852066.
informació: CP Sant Jaume,
Almoines. Tel 962804204 (12.30 a
13h)
www.xarxaneta.org/fmrppv/estiu4.htm
eems.fmrppv@xarxaneta2.org.

Escola d'Estiu del PV, Comarques
del Nord
(El Grau, Castelló de la Plana)
Lloc: CP La Marina. El Grau de
Castelló. Tel. 96 4282825.
Informació: Tel. 96 4251431.

Jornades de Primavera, X Escoleta
de la Tardor, La Ribera
Informació (Coderi):
Tels. 96 2590470 i 96 2431743,
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ALL-I-PEBRE
Acord de Borses de Treball
Es va tancar la negociació a principis d'abril, a
falta de la celebració d'una Mesa Sectorial, que
finalment es va celebrar el 4 de maig,. Pareixia
que la Direcció General de Funció Pública esta-
va disposada a pactar, ja que va acceptar moltes
al·legacions, però ara pretén reservar-se la
potestat de nomenar interins "quan les circums-
tàncies del lloc de treball així ho recomanen",
cosa que la representació sindical no està dispo-
sada a acceptar. Caldrà esperar noves negocia-
cions.

Noves sentències a favor dels caps de negociat
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana ha dictat les sentències Núm.
266/2000 i 307/2000, per les quals es reconeix la
situació jurídica individualitzada dels actors a
ser classificats com a caps de negociat, C/D 16
E022, amb els efectes econòmics i administra-
tius de 21 de gener de 1997 i, en conseqüència,
a percebre les diferències retributives que per-
toquen des d'aquella data. Aquestes sentències
són fermes i no hi cap recurs.

Sentències favorables als caps d'unitat
Els Jutjats Contenciosos Administratius 5 i 6 de
València han dictat les sentències 63/2000 i
71/2000. Són recursos presentats per dos com-
panys del Grup C d'Administració General, per
iniciativa particular. Se'ls reconeix com a situa-
ció jurídica individualitzada el dret a ser classi-
ficats com a caps d'unitat, C/B 18, des de I'l de
novembre de 1998. Aquestes sentències han
esdevingut fermes en no haver estat recorregu-
des per la Generalitat.

Què diu l'STEPV-Iv
El Sindicat ha demanat la Direcció General de
Funció Pública que s'estenguen de fornia imme-
diata els efectes de les sentències fermes i, en
tot cas, abans de l'aprovació de les properes
Relacions de Llocs de Treball. L'STEPV-Iv va ser
l'organització que va promocionar els recursos
que han donat lloc a les sentències del Tribunal
Superior.

Congrés de l'STA-Iv
Entre els dies 14 i 15 d'abril s'ha celebrat el II
Congrés de l'STA, sindicat implantat especialment
en l'Administració local valenciana. El Congrés va
aprovar la ponència dels nous Estatuts, que conte-
nen, com a novetat més destacada, el canvi de
nom, afegint al seu el d'Inter sindical Valenciana,
Així mateix, s'aprovà la ponència d'estratègia, que
aposta per aprofundir en el camí encetat junt a
l'STEPV-Iv en la promoció de la Confederació
Intersindical Valenciana.

El STEPV-Iv exige
claridad en la
negociación salarial
de Justícia

ALL-I-OLI
El acuerdo de 24 de septiembre sobre el incremento sala-
rial del 2% para el ano 2000 contemplaba unos fondos
complementarios que también afectaban al personal de
Justicia recientemente transferido a la Generalitat. Para
hacerlo efectivo, había que encuadrarlo en el marco auto-
nómico. Se "pacto" una paga lineal de 19.000 pesetas, ja
abonada en abril, a través de una "addenda" al acuerdo
sobre retribuciones de la Mesa Sectorial de la Función
Pública de 9 de diciembre de 1999, firmado por la
Generalitat, CC OO, CSIF y CEMSATSE. La Mesa
Sectorial de Justicia ha sido ignorada de manera Üagrante.
Tampoco se ha convocado la Mesa Sectorial de Función
Pública, aunque se ha firmado un acuerdo en dicho ambi-
to. Però incluso si se hubiera convocado, el problema per-
sistiria: la Mesa Sectorial de Función Pública no tiene nin-
guna competència sobre el personal de Justícia, ni para
bien ni para mal.

El hermetismo mantenido por los protagonistas manif ies-
ta una sorprendente coincidència de intereses entre la
Administración y los sindicatos firmantes. ^Alguien podria
entender que la recuperación del poder adquisitivo de los
trabajadores de Sanidad se negociarà a escondidas, y que
para financiarla se recurriera a la Mesa Sectorial de
Educación?, Seguramente, no.

En las Mesas Sectoriales de Justicia y de Función Pública
el Sindicato ha pedido explicaciones. No se trata de anular
el pago de las 19.000 ptas., sinó todo lo contrario. Es cues-
tión de respetar el derecho del STEPV-Iv a conseguir rnejo-
res condiciones de trabajo para todo el personal de la
Generalitat Valenciana, incluido el personal de Justicia.

Per un nou sindicalisme sense tuteles

En aquests
temps en què
cada dia sol

estar marcat per la
c o m m e m o r a c i ó
d'un esdeveniment
o demanda social,
I'l de maig podria
esdevindre una
data més, perdut el
seu caràcter globa-
litzador i difuminat
el seu contingut rei-
vindicatiu.

Això no obstant,
aquesta data ha de
servir per alguna
cosa en la determi-
nació de les grans
línies del treball
sindical, així com
en el reforçament
de les organitzacions dels treballa-
dors i les treballadores.

L'I de maig és una ocasió extraor-
dinària per reflexionar en compa-
nyia, per coincidir amb companys i
companyes d'altres sectors, d'altres
organitzacions; per superar el treball
quotidià, farcit, massa vegades, d'ac-
cions necessàries quan no urgents,
però també parcials i rutinàries.

Ara que ha passat el gruix de les
eleccions sindicals, tenim per davant
un període que cal aprofitar per con-
solidar i coordinar els esforços de
tots aquells interessats a canviar el
rumb del que ha sigut el sindicalis-
me majoritari en els últims anys. Per
a nosaltres, aquest 1 de maig passa
per un doble objectiu.

Per una banda, ens refermem en
la voluntat de treballar per la defen-
sa dels drets socials, avui simbolitza-
da en aconseguir la jornada laboral
de 35 hores. Però cal fer-ho des
d'una perspectiva que vaja més
enllà de les propostes concretes per
a la reducció de jornada i que ser-
vesca per a globalitzar la necessària
solidaritat entre les treballadores i
treballadors del món, en la lluita
contra el neoliberalisme i la seua
concepció de la globalització. Hem
de fer nostres les reivindicacions
dels moviments socials que en els
últims mesos han alçat la bandera
de la resistència a Seattle, Davos o
Washington, oposant-se a les políti-
ques basades en l'especulació i l'ob-
tenció del benefici fàcil a costa de la
rapinya sobre els més pobres i la
destrucció sistemàtica del medi

discrepàncies que
puguen sorgir, hi
haurà moltes més
coincidències que
ens permetran
treballar en el
marc d'un mateix
model sindical.
Aquest és el repte
que haurem d'as-
sumir.

L'extensió d'a-
quest model, con-
fluent amb nous
sectors i superant
les diferències i
desconeixements
actuals, ha de

Manifestació del Primer de Maig d'enguany, València./ ARXIU

ambient.
Es tracta de col·laborar, des del

món sindical, en l'articulació d'un
fort moviment que s'opose a aques-
tes polítiques, participant en la
necessària regeneració de la vida
sindical, cada vegada més limitada
per les estratègies d'integració
fomentades des del poder polític i
econòmic; que garantesca l'exercici
de l'acció sindical, tot i tornant el
protagonisme directe als treballa-
dors i treballadores, sense tuteles.

I, al mateix temps, és un bon
moment per a comprovar que no
estem sols. Fem una crida a la parti-
cipació, a la confluència d'aquells
sectors i organitzacions sindicals
que defenem un sindicalisme de
classe -perquè, abans que res, som
treballadors i treballadores-, autò-
nom, sense dependències polítiques
ni econòmiques, que aporte a l'àm-
bit laboral el treball de la solidaritat,
de l'ecologia, de la pau i de l'eman-
cipació de totes les persones i
col·lectius que soporten qualsevol
tipus d'opressió, com a condició
indispensable per aconseguir una
societat més justa i una terra més
saludable.

Hem de treballar per a difondre i
ampliar un model sindical que ja ha
demostrat ser útil per a molta gent,
amb independència del sector en
què treballe. L'actual dispersió sec-
torial i territorial de forces, així com
les diferents trajectòries recorregu-
des, ens situa davant un treball difí-
cil però necessari. Estem convençuts
que, per damunt de les possibles

suposar
corrent
fresc en
junt del

un
d'aire

el con-
sindica-

lisme, que permeta donar alternati-
ves a una gran part de les treballa-
dores i treballadors desencisats per
les pràctiques sindicals actualment
majoritàries i, per això mateix, rece-
losos de la possibilitat de construir
noves alternatives.

Aquest Primer de Maig ha de ser-
vir per mamprendre el camí de la
construcció de referents de caràcter
intersindical des del propi territori,
des del respecte a la sobirania de
cadascuna de les organitzacions.

Per avançar disposem d'una fór-
mula sòlida i al mateix temps ben
simple. En primer lloc, correspon a
les treballadores i treballadors pren-
dre les decisions sobre tot allò que
els afecta. En segon lloc, el debat
per arribar a la presa de decisions ha
d'estar presidit per la pluralitat i la
democràcia. Tant una cosa com l'al-
tra estan en retrocés entre el sindi-
calisme majoritari i, per això mateix,
augmenten el centralisme i la jerar-
quització.

Aquesta serà la clau. Hi haurà qui
pense que es tracta d'un equipatge
molt lleuger per a tant de camí. Però
sabem per experiència que per arri-
bar enlloc és preferible caminar a la
manera del poeta, "lleugers d'equi-
patge ", lliures de la càrrega de
velles hipoteques i feixugues buro-
cràcies que no ens deixen avançar i
ens impedeixen reconèixer les per-
sones i les organitzacions que estan
al nostre voltant, compartint el
camí.

Aquest i no altre és el camí cap a
la Intersindical Valenciana.

La remodelació
del Govern

valencià del dia 19
de maig de 2000 és
una molt mala notí-
cia per al personal
de la Generalitat
Per al poble valen-
cià, la desaparició d'una conselleria
amb tant de pes polític com la
d'Ocupació suposa constatar que el
poder valenciano no és més que un
eslògan publicitari. I això per no par-
lar de les despeses que ha ocasionat a
l'erari públic el viatge d'anada i tor-
nada d'Ocupació de la Conselleria
d'Indústria a la Conselleria
d'Economia i Hisenda.

La Conselleria d'Ocupació ha durat
nou mesos. Els valencians i les valen-
cianes no comptarem a partir d'ara
amb un organisme de primera cate-
goria política en matèria laboral. La
Generalitat Valenciana, mentre, s'ha
gastat milions i milions en mantindré
una estructura administrativa i en
l'habilitació d'una seu per a la conse-
lleria que encara està en obres! I, amb
eixe propòsit, s'havia desplaçat de
forma sorpresiva i sense formes el
Servei Territorial d'Educació, que
sempre havia estat en eixe edifici.

Crida l'atenció que haja hagut un
ball de càrrecs de departament a
departament, sense l'entrada de gent
nova (Carlos Gonzàlez Cepeda no
pot ser considerat així), amb la abso-

CANVIS EN EL CONSELL DE LA GENERALITAT

Una autèntica burla del president

luta manca de banquet que això
suposa. Més penós resulta que la
crisi h l'hagen provocat a Zaplana els
nomenaments per part del Govern
central, tant en les seus centrals dels
ministeris com en l'Administració
Territorial.

Zaplana busca sempre la solució
als problemes de la Sanitat col·locant
al capdavant de la Conselleria de
Sanitat persones que. han estat res-
ponsables de la Funció Pública {pri-
mer, José Ernilio Cervera -JEC-, ara
Serafín Castellano -SC-). No serà
precisament pels seus grans èxits: la
gestió de personal del Partit Popular
en la Funció Pública no ha pogut ser
més retrògrada. Tant, que els sindi-
cats simplement aspirem a que la
situació siga "normal": que es publi-
quen concursos, relacions de llocs de
treball (RLTs), oposicions...

Un desastre per a la Funció Pública
El sol fet de canviar el conseller

actual és un desastre per a la nego-
ciació col·lectiva dels funcionaris i
per a la solució dels problemes que
han quedat damunt la taula:

• Què passarà
amb les RPTs? Ara
caldrà modificar
els organigrames
de les conselleries.

• Què passarà
amb els concursos?
ídem.

• Què passarà amb les convocatò-
ries de promoció interna previstes?
Ara caldrà esperar que el nou conse-
ller es decidesca a firmar-les.

• Què passarà amb la resta de con-
vocatòries previstes en l'Oferta? I
amb la resta de temes pendents? A
SC li va costar sis mesos publicar
l'Oferta Pública d'Ocupació que ja
havia estat aprovada (per unanimi-
tat!) en la Mesa de Negociació. És
per a posar-se a tremolar.

Amb molta paciència per part sindi-
cal, s'anava aconseguint que la nego-
ciació avançarà, i ara queda en no res
si l'equip cessa quan a penes comen-
çava a dominar els temes sobre els
que tenia competència.

La nostra Administració no pot per-
metre's més retards. Per això, aquest
sindicat no va a donar-li al nou conse-
ller de Justícia i Administracions
Públiques més temps per a posar-se al
dia que el de l'estricta cortesia. No
valen excuses. Des de fa cinc anys,
tots els equips (i amb aquest en són
quatre) són del mateix partit i del
mateix Govern. Zaplana ja s'ha burlat
prou dels seus treballadors.
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HOMENATGE A FRANCESC FERRER PASTOR

Brevíssim diccionari de butxaca
Alfred Ramos

La comissió organitzadora em demana una
curta introducció a la figura de Francesc
Ferrer Pastor i em marca una limitació horà-
ria que he de respectar: 5 minuts. Davant tal
proesa, no diria gegantina amb tan reduït
temps, sinó fugissera i volàtil, hauré de rea-
litzar un minidiscurs, més encara un discurs
de butxaca, i donat que ens trobem amb tan
important i estimat lexicògraf com és el se-
nyor F.F.P,. m'agosaré a imitar al mestre amb

aquestes quatre ratlles que tot seguit he
escrit i que he titulat Brevíssim diccionari de
butxaca o Modesta aportació lexicogràfica
al Diccionari General de Francesc Ferrer
Pastor.

Demane, per tant, la comprensió a l'autor
del Diccionari General per tan provocador
atreviment, com és afegir aquestes deu
accepcions, encara no registrades, al seu
corpus lexicogràfic.

BLAU, BLAVA. Adjectiu. De
color semblant al del cel sense
núvols. Un dels dos colors de la
tapa del més famós vocabulari
valencià; Vocabulari castellà-
valencià i valencià-castellà, de
Francesc Ferrer Pastor, autèntic
bestseller valencià que ja en
1982, l'any de la concessió de
l'Estatut d'Autonomia, havia arri-
bat a l'extraordinària xifra de 20
edicions i un tiratge de més de
250.000 exem-
plars. Acceptació
popular i única
dins del nostre
domini lingüístic
i no assolida per
cap autor valen-
cià al llarg del
ternps.

C U R S O S .
Substantiu plu-
ral. Sèrie de lli-
çons que formen
un ensenyament
regular d'una ^^^^^^^^™
matèria. En 1948, portat pel com-
promís de recuperació del valen-
cià, Ferrer Pastor va fer un curset
de correcció del llenguatge a Lo
Rat Penat. L'any següent esde-
vingué professor. S'iniciaren ales-
hores amb un total de dotze
alumnes els famosos cursos que,
organitzats per la Secció de
Filologia de Lo Rat i coordinats
per Carles Salvador, tingueren
entre 1950 i 1963 a Ferrer Pastor
com a professor, amb un objectiu
comú: revalorar la nostra cultura i
revitalitzar i dignificar l'ús del
valencià. Marginada la
Universitat per la repressió fran-
quista, aquests cursos foren
durant molts anys l'únic lloc on es
podia assolir una formació digna i
acadèmica en la nostra llengua.
L'únic oasi del terrible desert cul-
tural valencià.

FONT. Substantiu masculí. Raig
d'aigua que brolla de terra.
Municipi de la comarca de la
Safor, el nom complet del qual és
la Font d'En Carròs. Poble on el
matí del 13 de desembre de l'any
1918 va nàixer Francesc Ferrer
Pastor en unes circumstàncies
tràgiques, son pare havia mort
feia dos mesos víctima de la grip.
Quan tenia 6 anys deixà aquesta
localitat de la Safor per anar a
viure a la ciutat de València, on
sa mare s'havia traslladat per tal
de trobar treball. Mai es va obli-
dar de la Font d'En Carròs i de la
seua condició d'home de poble.
Prova d'aquesta estima per les
seues arrels és el nom de l'edito-
rial que fundà: Denes, que és el
nom d'una partida de la Font
d'En Carròs. Ferrer Pastor és
també autor de l'infomie lingüís-
tic que normalitzà, en 1.977, el
nom del seu poble, la història del
qual ja va unida per sempre a
l'il·lustre lingüista.
GINER. Substantiu masculí.
Forma dialectal del primer mes
de l'any. Cognom, de Josep Giner
i Marco, filòleg eminent, deixeble
universitari de Pompeu Fabra,
que havia mostrat la seua
excel·lent preparació filològica
amb la publicació de La
Conjugació dels verbs en valen-

Demane la comprensió

a l'autor del

Diccionari General

per tan provocador

atreviment,

com és afegir aquestes

deu accepcions.

cià, editat en 1938. Redactor aju-
dant així mateix de Joan
Coromines i autor de la llarga
introducció gramatical del cone-
gut Diccionari de la Rima de
Ferrer Pastor. El qual sempre ha
guardat gratitud i afecte al seu
millor col·laborador.

HOMENOT. Substantiu masculí.
Home gran. És també el títol
d'una sèrie de llibres de l'admirat

Josep Pla. Un
seguit de perso-
natges cèlebres
de la nostra àrea
lingüística que
són descrits i
entrevistats per
l ' i m p o n e n t
escriptor empor-
danès. És
Francesc Ferrer
Pastor un home
gran, un home-
not, que ha pas-
sat molts anys de

^^^^"^^^ la seua vida fent
un treball seriós i silenciós, lluny
de l'enrenou i de les vanitats de
la nostra societat. El nostre país té
un deute molt gran amb aquests
homenets de la cultura i la llen-
gua.

IMPREMTA. Substantiu femení.
Establiment on s'imprimeix. Lloc
on començà a treballar el nostre
homenatjat quan tenia onze anys.
Un món, el de les arts gràfiques,
que sempre ha acompanyat
Francesc Ferrer. En 1941 va tre-
ballar com a maquinista als diaris
Levante i Jornada (avui desapa-
regut). Un colp de mala sort, el 22
de gener de 1942, h va fer perdre
la mà en un acci-
dent laboral.
Això" l'obligà a
canviar dins d'a-
questa professió
de maquinista a
corrector, on
guanyaria un just
prestigi. Alguns
sempre recorda-
rem la seua figu-
ra, sempre dispo-
sada a col·laborar

donar suport
entre les màqui-
nes de la B··HH·Bai
impremta seua,
FERMAR, del carrer Sant Josep
de la Muntanya, 8, de la ciutat de
València, d'on han eixit els seus
treballs més importants.

BlAUr BLAVA.

Adjectiu. De color

semblant al del cel

sense núvols. Un dels dos

colors de la tapa

del més famós

vocabulari valencià.

cionaris del nostre domini gràcies
al treball de Ferrer Pastor.

PARAULA. Substantiu femení.
Allò que és dit. Prometença ver-
bal. A més de la matèria amb que
ha treballat tota la vida Ferrer
Pastor, és en la més ampla accep-
ció del terme: un home de parau-
la. Tal com anomenava la revista
Saó, ara fa dos anys, en un dels
més merescuts homenatges que
se h han efectuat a un home
apassionat de la seua llengua, de
les seues paraules i sobretot de la
fidelitat a una cultura, a una llen-
gua.

RIMA. Substantiu femení. Entre
dos o més mots, identitat fonètica
de llurs terminacions a partir de
la vocal accentuada. Nom que
porta també el Diccionari de la
Rima de Ferrer Pastor, el primer
diccionari escrit, al País Valencià,
segons les Normes de Castelló i
el primer que combinava en una
mateixa obra l'aportació fabriana
i una gran part del lèxic tradicio-
nal valencià. Sorprenent publica-
ció de 1956, per fascicles, que
alhora que representava un ajut
per als poetes, s'avançava a les
modernes bases de dades de la
més rabiosa actualitat informàti-
ca. Una troballa única, un diccio-
nari a l'inrevés, avançat en més
de 30 anys al seu temps.

TROBADA. Substantiu femení.
Acció de trobar. El major movi-
ment de masses reivindicatiu per
la llengua i la cultura que mai
s'haja produït al País Valencià.
Fita reivindicativa per la recupe-
ració lingüística de la nostra llen-

gua, .que no
haguera estat
possible sense
l'esforç i la tena-
citat que lliura-
ren filòlegs i
lexicògrafs com

Substantiu masculí. El
conjunt de totes les paraules
d'una llengua. Més de 4.000
vocables incorporen els dicciona-
ris i vocabularis de Ferrer Pastor
en relació al Diccionari General
de Pompeu Fabra, avançant-se
en molts anys al treball de
l'Institut d'Estudis Catalans. Es,
per tant, un gran mèrit per ser
l'home que més ha contribuït a
fer normal i present en la llengua
comuna el lèxic viu i propi dels
valencians. Vocables com enci-
sam, arropit, llanda, llogaret nuc,
esquilar, pantaix, rogle, empo-
mar, clavillar, botijós, bufit, íuma-
guera, harca, pamfígol, fugina,
apegar, solsida, etc., són ja patri-
moni lèxic present en tots els dic-

Manuel Sanchis
Guarner, Enric
Valor, Josep
Giner, Carles
Salvador i
Francesc Ferrer
Pastor en els
difícils anys de

M·l̂ ·̂̂ · la desfeta cultu-
ral i lingüística

de la postguerra. Un treball de
recuperació al que tots els valen-
cians i valencianes hem d'estar
agraïts. Ell és el darrer d'aquells
homes i dones que propiciaren
moviments com el de les trobades
que lluiten per evitar la desapari-
ció d'una cultura i d'una llengua,

La diversitat lingüística del
món és una necessitat per a man-
tenir l'equilibri cultural entre els
diferents pobles i civilitzacions,
per evitar una civilització unifor-
madora i transgènica.

Gràcies, Francesc Ferrer
Pastor, per salvar-nos els mots,
per ajudar a salvar una part, tan
menuda com es vulga, però una
part a fi de comptes del patrimo-
ni de la humanitat.

Discurs llegit per l'autor en l'homenatge a
Francesc Ferrer Pastor, amb motiu de les
XIII Trobades d'Escoles en Valencià, a
Alaquàs (l'Horta Sud)

Concert de Lluís Llach a la plaça de bous de València. / MANOLO CABANILLAS

'Germania 2007' tanca els actes commemoratius del 25 d'abril.
La plaça de bous de València va ser l'escenari triat pel cantautor
Lluís Llach per tancar els actes commemoratius del 25 d'abril de
1707, data de la batalla d'Almansa, a partir de la qual el poble
valencià va perdre els seus drets històrics. Per a l'ocasió, Llach
va estrenar l'espectacle musical Germania 2007, en al·lusió al
tres-centé aniversari de la derrota. El concert va posar el colofó
una celebració reivindicativa, després de les maniobres del pre-
sident de la Diputació de València, titular de la plaça del carrer
Xàtiva, intentant prohibir l'acte.

Dones treballant en el cultiu d'hortalisses a la Comunitat. / ARXIU

ALL-I-OLI, València
Dins d'un projecte de col·labora-
ció amb l'Organització no
Governamental per al
Desenvolupament Entrepobles,
l'STEPV-Iv ha participat en un
projecte de salut reproductiva a
l'estat mexicà de Chiapas.
L'objectiu global del projecte
consisteix a promoure processos
d'autogestió relacionats amb la
salut a les comunitats d'aquest
estat de Mèxic. El- projecte
també contempla un conjunt
d'accions de defensa mediam-
biental. L'acció s'inscriu en un
pla d'organització comunitària
sobre atenció a ]a salut, en què
s'organitzen comitès, i els facili-
ta una formació als seus mem-

bres. L'acció solidària ha aportat
una dotació d'infrastructura i un
equipament humà mínim per
atendre les necessitats de la
població, i s'ha realitzat amb el
suport del Centro de
Investigación y Acción para la
Mujer (C1AM), una organització
ubicada a Chiapas. Amb una
aportació de prop de 200.000
ptes., el Sindicat ha intervingut
en aquest projecte conjuntament
amb d'altres entitats públiques i
organitzacions socials. Aguesta
col·laboració amb l'ONGD
Entrepobles representa una nova
fita en el compromís internacio-
nalista i solidari, dos eixos que
sempre han caracteritzat aquesta
organització sindical.
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Massamagrell
organitza un
debat sobre el
futur de la
Secundària

TOMÀS MORENO, l'Horta Nord
Amb l'assistència d'un cente-
nar de persones, el 17 de
maig, la Plataforma per
l'Ensenyament Públic va
organitzar, a la Casa de la
Cultura de Massamagrell
(l'Horta Nord), un debat que
pretenia respondre a la pre-
gunta "^Baixen els nivells a
l'ESO?". Presidida per l'al-
calde de la localitat, seien a
la taula Francisco Caballero,
director de l'Institut de
Massamagrell; Xosé Manuel
Souto, professor de
Secundària, i Joan Pau
Simarro, en representació de
l'STEPV-Iv.

Caballero va exposar que
l'Administració anteposa els
criteris mercantilistes i con-
fessionals al desenvolupa-
ment del sistema públic. A la
pregunta que donava títol a
la sessió, aquest professor
considera que en cas d'haver
baixat el nivell acadèmic de
l'alumnat, no es tractaria
d'un error d'enfocament o
d'una errònia aplicació de la
LOGSE. Va defensar un
canvi dels mecanismes i les
institucions, i un augment de
les dotacions als centres i
d'activitats de formació del
professorat.

"Amb l'ESO no han baixat
els nivells, el que passa és
que ha augmentat el nombre
de persones que accedeixen
a l'educació, i ara no estan
únicament els que aprova-
ven l'EGB". Aquesta afirma-
ció de Xosé Manuel Souto va
servir de partida per una
argumentació en la qual va
defensar que hi ha una per-
cepció equivocada de la rea-
litat: "El que ha variat és
l'actitud de l'alumnat, que
ara té altres referents cultu-
rals, i l'educació no ha sabut
interessar-lo". Souto es va
referir també a la funció
socialitz adora de la institució
escolar i a les dificultats de
comunicació existents al si
de les famílies entre pares i
fills.

Per la seua banda, el
representant de l'STEPV-Iv
s'hi va mostrar rotund: "Ara
hi ha més i millors profes-
sors, i també més i millors
alumnes. El que passa és
que l'extensió de l'educació
ha creat' nous problemes.
Cal un canvi d'actitud de
tothom per a trobar correc-
cions al sistema, apropant la
realitat a l'ensenyament".
Joan Pau Simarro també va
reivindicar una millor comu-
nicació entre els docents i
les famílies i defensà l'ús de
les noves tecnologies a una
escola "que encara es basa
en el clarió i la pissarra".

ï ,a ,,, .

1er, Foro de Debaté Virtual
CISSPRAXIS EduG«lón

Pantalla d'entrada al debat virtual de Cuademos de Pedagogia. I PRAXIS

la revista convida a participar en la seua web: www.praxis.es/educacion.html

'Cuademos de Pedagogia1 obri un
debat virtual sobre interculturalisme

ALLIOLI.
Arran la publicació de l'article
"Decàlogo para una educación
intercultural" . (Cuademos de
Pedagogia núm. 290), la presti-
giosa publicació educativa cre-
ada el 1975 ha obert un fòrum
de debat al link "Punto de
encuentro" del seu espai a
I n t e r n e t
(http://www.praxis.es/educa-
cion.html). Amb aquesta inicia-
tiva, Cuademos inaugura una
modalitat per a l'intercanvi d'o-
pinions dels professionals de
l'educació i les persones inte-

ressades, en general. Francesc
Carbonell, l'autor del text al
voltant del qual s'articula la dis-
cussió a la Xarxa, ha escrit un
article on presenta, en forma de
manaments, deu preceptes
claus per a impulsar una educa-
ció intercultural, cívica i antirra-
cista acord amb els reptes
socials. Després de procedir a la
identificació preceptiva, la per-
sona que entra al fòrum acce-
deix a l'article de Carbonell i
pot llegir també les col·labora-
cions dels internautes que ante-
riorment han intervingut. En el

moment de tancar aquesta edi-
ció, el debat està relativament
animat, amb alguna expressió
crítica a determinats passatges
del debat, encara que la majoria
de les comunicacions manifes-
tades són favorables a les tesis
del decàleg i a l'esforç que ha
fet l'autor per aclarir qüestions
bàsiques sobre actituds racistes
i xenòfobes. Un tema que
segueix en primera línia d'ac-
tualitat després dels greus inci-
dents discriminatoris amb una
família de xiquets gitanos a
Barakaldo.

Conselleria ha incomplit les promeses de remodelació de l'escola

El col·legi Begona, de Sagunt, demana reformar
immediatament les seues dependències

T.M., SAGUNT
El col·legi Nuestra Senora de
Begona, de Sagunt, un centre
amb cinquanta-dos anys d'anti-
guitat, transferit a la Conselleria
d'Educació en 1985 per l'alesho-
res titular, Altos Hornos del
Mediterràneo (AHM), es troba
en un estat lamentable, que fa
fins i tot perillar la integritat de
les persones usuàries del centre.
Cal recordar que des del
moment de la seua transferència
a la Generalitat, ara fa 15 anys,
no s'ha realitzat cap reforma a
les seues dependències.

Tot i que el centre es troba
totalment desfasat en la seua
construcció, compta amb un
nivell elevat de matriculació,
qüestió que il·lustra per ella

mateixa sobre la professionalitat
de l'equip docent. El professorat
supleix la manca de sensibilitat
de l'Administració cap els alum-
nes i professors, que treballen en
condicions inadequades. S'hi
incompleix la normativa ele-
mental de seguretat en el tre-
ball, i mancpien les més elemen-
tals condicions higièniques per a
dur l'activitat laboral.

Les denúncies formulades des
del propi centre a les instàncies
oficials, només han trobat per
resposta un seguit de promeses
per part de la Direcció General
de Centres. Fa tres anys, Conxa
Gómez, titular del departament,
s'hi va comprometre a una
" remodelació immediata". Fa
uns mesos, una informació indi-

cava que les obres tardarien dos
anys en començar, mentre que,
recentment, la Direcció General
ha reiterat la promesa de la
immediata redacció del projecte
d'execució de les obres per a
abans de juliol Per la seua banda,
l'Ajuntament de Sagunt -la corpo-
ració actual i també les ante-
riors-, amb l'excusa d'una remo-
delació futura, ha donat llargues
als treballs de manteniment de
l'escola, deixant que anara dete-
riorant-se.

Des de la comunitat educativa
del col·legi Begona creix el des-
content en una situació que qua-
lifiquen d'insostenible, i exigei-
xen el compliment immediat de
les promeses amb l'execució de
les obres.

QUADERNS DE L ENSENYAMENT DEl PAÍS VALENCIÀ

vint anys informant a
l'ensenyament

Del fenoll i altres
umbel·líferes
Joan V. Pérez Albero

I parlant-ne de les plantes que
podem trobar-nos a la vora dels
camins..., equí no ha anat al camp
i ha agafat una branqueta de
fenoll (Foeniciüum vulgare) i l'ha
rnastegada per calmar la set o
simplement per aromatitzar la
boca amb el gustet d'anís que
desprèn?

Aquesta planta herbàcia de
tiges altes i inflorescències gro-
gues, que podem trobar a l'estiu i
a la tardor, pertany, juntament
amb la safanòria (Daucus carota),
l'api (Apium graveolens), l'anís
(PimpineUa anisum), el julivert
(Petroselinum hortense), l'anet
(Anethum graveolens) o la veri-
nosa cicuta (Conium maculatum),
a la família de les umbel·lííeres,
que rep el seu nom per derivació
del llatí umbella, en referència a
la forma d'ombrel·la o para-sol
que adopten les flors (ixen totes
d'un mateix punt de la tija i arri-
ben a la mateixa alçària).

El fenoll (Foeniculum vulgare)
és un activador de les funcions
estomacals i, per tant, una planta
aperitiva, és a dir, que obri l'ape-
tit; també és utilitzada com a car-
minativa (per evitar les flatulèn-
cies) i com a diürètica. Com a
digestiva i carminativa s'utilitzen
els fruits en infusió, i com a diürè-
tica, les arrels. Una altra funció
que se li atribueix a les llavors del
fenoll és la d'afavorir la secreció
de llet en les mares que crien,
però cal tenir en compte que la
infusió de les arrels podria retirar-
la.

La safanòria o pastanaga
(Daucus carota) rep a Alacant el
nom de carlota. El seu nom, deri-
vat del grec Karota i Karoton
(nom de l'arrel de la safanòria), fa
referència a la matèria colorant
groga anomenada carotina que
presenta l'arrel de la planta i que
no és altra que la vitamina A.

El julivert (Petroselinum hor-
tense), a més del seu ús culinari
de tots ben conegut, té propietats
beneficioses sobre el sistema uri-
nari: una infusió de fulles de juli-
vert facilita la digestió i és eficaç
per a les persones que pateixen
de retenció de líquids; a més, les
fulles mastegades purifiquen
l'alè.

Les llavors de l'anet (Anethum
graveolens, cast. eneldo) maste-
gades també purifiquen l'alè i
preses en infusió combateixen el
còlic i la flatulència, encara que
l'ús més estès és el culinari, com a
aromatitzador de plats i postres.

La funció més destacada de
l'api (Apium graveolens) és la
diürètica: "Un bonputxero carre-
gat d'api fa pixar el més rebec",
afirma la saviesa popular.

L'anís o matafaluga
(PimpineUa anisum), en castellà
matalahúva, és una umbel·lífera
conreada procedent d'Orient que
potser fou introduïda pels àrabs
en el nostre país. Els fruits són rics
en olis essencials que es dissolen
bé en alcohol i més difícilment en
aigua. Per això, quan es mescla
essència d'anís amb aigua,
aquesta pren l'aspecte lletós
característic. És expectorant, car-
minatiu i digestiu; augmenta la
secreció làctia de la dona i dels
animals i es té, així mateix, com a
regulador de les funcions mens-
truals. Amb l'anís es preparen
aiguardents per destil·lació, o en
pla casolà, per maceració. També
es pot usar en infusió, però tenint
en compte que la quantitat d'es-
sències que se n'extrau és menor.
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E S C R I T AHIR

El Quadern Gris
Josep Pla, 1966

JOSEP PLA

OBRA COMPLETA. VOWM !

NOTES PER. A UNA INTRODUCCIÓ
A L'ESTUDI DE JOSEP PLA

per Joan Fuster

*

EL QUADERN GRIS
UN DIETARI

FERRAN PASTOR
Crec que va ser al manual de

literatura espanyola de COU on
vaig tenir la primera notícia de
Pla. Uns anys més tard figurava
entre les meues preferències
lectores.

De Pla se n'ha ocupat molta
gent, com li escau a aquest
polèmic escriptor. Així m'estal-
viaré la imprudència d'opinar,
més que res perquè ja he llegit
prou lleugereses amb la mitja
dotzena d'estudis que m'he
empassat sobre ell (elogis
immoderats de V. Martí a
banda). D'entre aquestes lectu-
res, recomanaria les típiques
biografies de Bonada i Febres,
el pamflet de R. Alcoberro (on
s'airegen alguns punts negres
de la seua carrera), i m'ha fet
gràcia també una compilació
més o menys xafardera sobre les

dones que l'han compartit, a
càrrec també del Febres, ï natu-
ralment, la monumental mono-
grafia de Cristina Badosa sobre
uns anys decisius de la seua
vida, intitulat " Josep Pla, el
difícil equilibri entre la literatu-
ra i la política, 1927-1939".
Acabaré amb la impagable
introducció que ens regala
Fuster al primer tom de les
seues obres completes que pre-
sentem.

El llibre que presentem, un
. dietari sobre la seua primera
joventut, refet en els anys 50, és
tot un prefaci de llmmens inven-
tari del bé i del mal europeu que
és la prosa d'aquest nòmada
empordanès. Allò que el fa
immens no és la quantitat de his-
tòries i persones que tracta, que
també; és l'alta densitat de reali-
tat que té la seua obra. Això ho
va fer possible la combinació
d'un tradicionalisme sovint
recalcitrant amb la desorbitada
diversitat de vivències de tota
mena. Convindreu que li supo-
sem alta cultura i capacitat prè-
vies: Recordem el Pla exiliat per
Primo de Rivera, el corresponsal
del final de la Primera Guerra
Mundial a París, dels anys 20 a
Roma i dels anys 30 a Berlín,
l'espia de Franco en la Guerra
Civil a Marsella, el contraban-
dista de la postguerra i el protó-
hippie retirat al llogaret de
Fornells (Costa Brava, anys 40}.
Segurament és per aquest intens
olor a realitat que l'envolta que
les meues converses sobre Pla
mai han estat còmodes.

DES DE LA BIBLIOTECA

De caputxetes assassines
i de pell-roges

Gemma Lluch

No volem en aquestes pàgines centrar-nos
només en les novetats que cada cert temps les
editorials fan arribar a les llibreries i, en ocasions,
a la premsa. Són conegudes les queixes de molts
llibreters sobre l'allau de nous llibres que contí-
nuament arriben als locals sense que quasi els
done temps a obrir els paquets i mostrar-los al
públic.
Aquesta pràctica editorial arriba al paroxisme en
el cas de la literatura per a infants i joves, fins al
punt que és difícil trobar llibres publicats fa dos o
tres anys si aquests no han
tingut èxit. Només la calor
d'una bona col·lecció els
permet sobreviure. És per
això que, dèiem, només
ocasionalment dedicarem
aquestes línies a parlar de
novetats; preferim recor-
dar títols que no mereixen
envellir en els prestatges.
Avui us volíem recomanar-
ne dos. El primer és ja
quasi un clàssic: Versos
perversos, de Roald Dahl,
publicat per l'editorial
Empúries. El mes passat
parlàvem de la tradició oral i de les col·leccions
que recullen aquestes narracions. Versos perver-
sos és una relectura dels clàssics. Podríem dir, la
reescriptura. Per moltes raons. Primer, perquè en
va ser una de les primeres; segon, perquè la par-
ticular mirada de Dahl, a mitjan camí entre
macabra i delirant, ens proposa una caputxeta
més acostada a qualsevol dona del cine negre
protagonitzat per Bogart que a la dolça xiqueta
dels Grimm; tercer, perquè l'acompanyant etern
de Dahlj Quentin Blake, l'autor de les il·lustra-
cions, ens obliga a esbossar un somriure quan
mirem la seua particular recreació de la
Ventafocs o les germanastres, per exemple, i la
darrera raó, el llenguatge. L'editor no podia

haver escollit un traductor millor: Miquel
Desclot, un dels millors poetes catalans, que ha
adreçat els infants alguns dels seus llibres.
Desclot ens ofereix una lectura màgica d'aquests
versos, preservant la rima i l'entonació, que, com
ocorre en la versió anglesa, permeten una lectu-
ra en veu alta molt aconsellable. En definitiva, si
voleu passar una bona estona, si us agrada llegir
en veu alta a un públic de qualsevol edat, us el
recomanem.
El segon títol del que us volem parlar és d'una

valenciana: Pell-roja, ros-
tre pàl·lid, escrit per
Maria Jesús Boita i publi-
cat per Edicions Bromera.
En aquest cas, Bolta recu-
pera un gènere molt de
moda durant el segle XIX
i que en l'actualitat ha
continuat en actiu gràcies
a les Sesión de tarde.
Parlem de les novel·les
dels indis i els emigrants
que conquistaren (i arra-
saren) les terres de Nord-
amèrica. En aquest cas,
fidel al gènere, la novel·la

és protagonitzada per un jove que des de les pri-
meres pàgines comença el seu particular viatge
iniciàtic cap a la maduresa. L'enfrontament amb
la realitat d'aquells moments d'un adolescent no
és la d'ara. Aleshores, créixer significava triar
contínuament entre la vida i la mort; entre la fam,
la supervivència i la solidaritat. Però també
enfrontar-se a les contradiccions d'allò que signi-
fica pertànyer al món dels conqueridors, d'a-
quells que no respecten un poble, una cultura ni
un territori: els dels pell-roges. Una lectura reco-
manada a partir dels dotze anys, que allunyarà
els adolescents de la inundació de literatura amb
protagonistes de classe mitjana angoixats pels
divorcis, les drogues, les anorèxies o els amors.

E S C R I T AVUI

la televisió (im)possible
Juli Esteve, Julià Àlvaror J. M. Alcaniz, Josep López, J. A. Blay

Tres i Quatre, València, 2000. 516 pàgines.

R. M.
El desè aniversari de la
creació de Ràdio-televisió
Valenciana (RTVV) ha
passat sense pena ni glò-
ria. Ni un estudi monogrà-
fic, ni una investigació
acadèmica, ni una edició
especial s'han dignat a
glossar-la. L'ens públic
que havia de satisfer les
necessitats de normalitza-
ció lingüística i cultural de
la societat valenciana, ha
decebut fins els més pesi-
mistes. De fet, la celebra-
ció de l'efemèride ha pas-
sat pràcticament desaper-
cebuda pertot arreu, llevat
d'al·lusions puntuals en
alguna columna de prem-
sa. Una saludable excep-
ció editorial a càrrec de
cinc professionals vincu-
lats a RTW, però, servirà
per ajudar a fer memòria
del que han sigut els deu
primers anys de Canal 9,
un fenomen -ens agrade o -no-
que representa una fita cabdal
en la història recent del País
Valencià. Esteve, Àlvaro,
Alcaniz, López i Blay escriuen,
des d'òptiques ben distintes,

una memòria de l'experiència
com a periodistes amb distintes
responsabilitats en la primera
dècada del mitjà. Amb planteja-
ments diferents, hi ha coinci-
dència en el desencís perquè

Canal 9 no ha satisfet les
expectatives més modes-
tes. Ni en l'etapa de
Fabregat, ni en la de
Villaescusa, ni amb l'es-
querra, ni amb la dreta, ni
uns ni d'altres han deixat
que els professionals de la
casa f acen el seu treball en
pau. Poder i professionals
enfrontats en una lluita
desigual, on el primer
imposa i premia la submis-
sió dels segons. I on els
rebels paguen el preu de la
seua coherència anant-
se'n castigats, uns a fer
esport regional al segon
canal, i d'altres, fins i tot,
de la casa. La profusió d'a-
nècdotes ben identifica-
des, amb els noms i cog-
noms dels seus protagonis-
tes, i amb la frescura d'un
text que incita a llegir-se
en un parell d'arrencades,
aporta llums al rebost de
Burjassot, on es cou la

informació audiovisual de l'únic
mitjà públic de tots els valen-
cians i valencianes, un projecte
que la pretesa pragmàtica políti-
ca ha ofegat, impossibilitant les
seues possibilitats indiscutibles.

La voluntad de aprender.
Martin V. Covington
Traducció de Celma Gonzàlez
Alianza, Madrid, 2000. 308 pàgs.

En aquest llibre es presenten
sense retòriques els fonaments
primers de la motivació aplicats a
l'aprenentatge escolar. L'autor,
Martin V. Covington, discrepa
obertament de l'opinió més estesa,
que responsabilitza la manca de
motivació de l'alumnat com la
principal font dels problemes a
l'aula. Ell afirma que els estu-
diants estan fins i tot massa moti-
vats, però molt sovint per motius
equivocats. Hi ha mètodes tradi-
cionals d'ensenyament que afavo-
reixen aquestes equivocacions,
entre els quals cal anomenar els
sistemes de qualificació i l'estímul
a l'activitat competidora. El volum
planteja camins per a que el tre-
ball docent puga emprar distints
estímuls per a provocar el desig
d'aprendre. Particular dedicació
posa Covington a recompensar la
lluita per desenvolupament perso-
nal, deixant de banda la competi-
ció amb els altres. Són l'esforç i la
creativitat, en contraposició a l'ap-
titud i la submissió, els valors que
cal descobrir i fomentar.

Aprender a leer y escribir
textos de información
Walter Bateman
Traducció de Roc Filella
Morata, Madrid, 2000. 192 pàgs.

El nivell de competència de l'a-
lumnat en lectoescriptura sem-
pre ha estat un dels aspectes de
més interès educatiu. En aquest
volum s'estudia el desenvolupa-
ment de les destreses de l'alum-
nat quan domina els trets bàsics
de la lectura i l'escriptura.
També s'aborda el grau d'eficà-
cia quan s'interactua amb llibres
informatius. Els autors, experts
universitaris en la didàctica de
la lectoescriptura, presenten al
professorat fonts diverses d'in-
formació per tal de potenciar les
capacitats lectores i escriptores
de xiquets i xiquetes. Al llibre,
escrit en col·laboració amb mes-
tres d'escola, s'hi presenten
estratègies i enfocaments didàc-
tics pràctics variats per tal d'a-
conseguir-ho. Aquest treball va
obtenir en 1997 el premi Donald
Moyle de la United Kingdom
Reading Association.
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El règim franquista va impedir en 1975 el desitjat encontre dels ensenyants del País valencià

En els orígens de l'Escola d'Estiu

Les autoritats franquistes van prohibir que es respiraren els aires de llibertat a les aules. / A.M.

RAFA MIRALLES, Redacció

Amb la prohibició de la non nata
Escola d'Estiu del País Valencià de
1975, uns mesos abans de la mort del
dictador, es frustraven les il·lusions
d'un nucli activíssim, el principal refe-
rent de la primera avantguarda peda-
gògica valenciana des dels temps de la
República. Un col·lectiu que treballava
per fer possible al cap-i-casal l'encon-
tre i el debat entre els treballadors de
l'ensenyament semblant al que ja
existia a Catalunya. Eren altres temps
i, malgrat la prudència desplegada, el
règim no va permetre que aquell any
el col·lectiu d'ensenyants valencians
poguera reflexionar en llibertat

Les organitzacions impulsores
dels tempteigs inicials (ACIES,
Associació d'Antics Alumnes de
la Normal, Agrupació d'Ense-
nyants de Formació Professional,
Col·legi de Doctors i Llicenciats,
Institut de Renovació Pedagògica,
Secretariat de l'Ensenyament de
l'Idioma) van tindré més sort l'es-
tiu següent. Acollint-se al
Congrés de Cultura Catalana, i
acceptant els seus objectius en
matèria docent ("un sistema edu-
catiu d'àmbit territorialment
valencià i la seua relació amb la
resta dels Països Catalans, i les
vies per aconseguir-hi l'aplicació
dels principis de normalització a
tots els nivell dins de la democrà-
cia i l'autonomia"), l'any 1976 es
va celebrar per fi la primera
Escola d'Estiu del País Valencià.
Sense cap subvenció oficial, vora

un miler d'ensenyants i estudiants
treballaven i pensaven el futur de
l'Escola, a penes començades les
seues vacances acadèmiques, en
el marc del col·legi dels Jesuïtes,
de València.

Els precedents de l'Escola
Aquell primer encontre a plena
llum serveix perquè un col·lectiu
dinàmic de persones comprome-
ses des de l'escola amb les lliber-
tats democràtiques donen a
conèixer la seua tasca a la socie-
tat. Ferran Zurriaga, un dels
membres més carismàtics d'a-
quell grup, ara jubilat, explica
que a la Secció de Pedagogia de
Lo Rat Penat es reunien des dels
anys seixanta un grup d'ense-
nyants per a practicar i divulgar
les tècniques de Celestin Freinet,
un pedagog francès aleshores

ignorat per la nacionalcatòlica
escola oficial. Per donar cobertu-
ra als seus treballs, els seguidors
de Freinet legalitzen en 1974
l'ACIES, una fórmula possibilista
que permet associar-se una qua-
rantena de docents. Aquell nucli
impulsa des de València la cons-
titució d'altres cèl·lules de reno-
vació pedagògica a Euskadi,
Astúries, Galícia o Andalusia,
nuclis d'iniciatives pedagògiques
innovadores.

Des de l'Escola d'Estiu de 1967
a Barcelona, Zurriaga i els seus
companys i companyes valen-
cians participen en l'organitza-
ció d'aquella Escola. "A totes les
convocatòries de Barcelona hi
haurà un grup Freinet de
València", precisa Zurriaga. Són
hereus també de la tradició de
l'Escola Nova de Catalunya d'a-

bans de la guerra, que havien
recuperat a través de la bibliote-
ca de l'entitat valencianista.
Autors com Alexandre Galí,
Rosa Sensat, la Revista de
Pedagogia de la Institución Libre
de Bnsenanza, així com les apor-
tacions de Decroly i Montessori,
entre altres, són les referències
de l'orientació pedagògica d'a-
quells mestres.

El 1969, sense cap cobertura
legal, el nucli valencià organitza
el I Estatge de Grups Freinet
d'Espanya. I és que, explica
Ferran Zurriaga, "realitzàvem
regularment una reunió mensual
i estatges de cap de setmana,
tres o quatre vegades a l'any,
amb la qual cosa el grup va anar
ampliant-se a poc a poc".

L'encontre i el testimoni
d'Enric Soler i Godes -un mestre

"En relación con su escrito
de íecha 25 de junio, como
presidente de la
Asociación Espanola para
la Correspondència y la
Imprenta Escolar [ACIES],
solicitando autorización
para organizar un cursillo
de formación proíesional,
para profesores, de técni-
cas y métodos pedagógi-
cos, durante los días 2 al 6
de septíembre próximos
en los locales de las
Escuelas Profesionales San
José, de esta capital, le
significo que, para atender
a la formación del proíeso-
rado, existen ya las
Escuelas Universitarias de
Formación del Proíe-
sorado y los Institutos de
Ciencias de la Educación,
a las que el articulo 73.3 de
la Ley General de Educación les asigna
esta función.

En consecuencia, no cabé entrar a con-
siderar su petición, ya que en todo caso,
de no ser organizado el cursillo de refe-
rència por el organismo oficial corres-
pondiente, debería obtener eï visado del
mismo. El gobernador civil accidental."

Aduest és literalment eï text íju©
Ferran Zurriaga, signant de la sol·licitud
per a celebrar a València la primera
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Sol·licitud de l'Escota d'Estiu de 1975, junt a la notícia de la prohibició.

"Escuela de Verano del País
Valenciano" del 2 al 6 de setembre de
1975r rebia de l'autoritat franquista.
Bona part de les persones que en distin-
ta mesura van participar en els movi-
ments pedagògics innovadors a la pre-

Aquell moviment de
mestres entusiastes
demanava, com es llig
a les conclusions de
les primeres edicions,
ja autoritzades, una
Escola Pública
Valenciana, al servei
de les classes popu-
lars, gratuïta i obliga-
tòria, laica i gestiona-
da democràticament.
S'hi parava atenció en
el treball cooperatiu
del col·lectiu docent i
en la necessitat d'in-
troduir tècniques
renovadores, com les
de l'Escola Moderna
de Freinet. Entre les
persones animadores
del moviment M esta-
ven Enric Alcorisa,
Glòria Armengol, Pep

Bisbal, Ismael Blasco, Pilar Calatayud,
Manolo Civera, Maria Conca, Adela
Costa, Glòria Gonzàlez, Teresa
Hermoso, Marisa Lacuesta, M.a Carmen
Lorenz, Tomàs Medina, Elvira
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avuti
classes a l'escola, a l'institut o a la
Universitat, o s'han jubilat recentment.

Pilar Palop(
Pons, Rosa Raga,
Santolària, Pilar
Tavernero, Joan Tortajada, Pilar Vela,
Mercè Viana i Ferran Zurriaga.

que es trobava aïllat a Moro, i
que havia signat les Normes de
CasteUó en 1932- els sobtà molt
favorablement, doncs el mestre
castellonenc aplicava ja les tèc-
niques Freinet en els anys de la
República. Contactar amb ell,
recorda Zurriaga, "va estar molt
emotiu, perquè permetia donar
continuïtat a aquell treball qua-
ranta anys després, per una altra
generació". La tasca de Soler i
Godes demostrava, a més, la uti-
litat de l'escola en la recuperació
de la llengua i la cultura valen-
cianes.

Tasques encara pendents
^Què ha quedat d'aquella etapa?
^Quines aspiracions s'han acon-
seguit després d'un quart de
segle? "Bona part de la gent està
disseminada pertot arreu, però
molts te'ls pots trobar encara a
peu d'obra", destaca Zurriaga,
"encara que hi ha coses que,
transcorreguts 25 anys, estan
encara pendents d'aconseguir,
com el model d'una escola verta-
derament pública i popular, no
competitiva, preocupada per uns
valors per a tots". Tanmateix, la
dignificació de l'ús de la llengua
a l'escola és, malgrat tot, un dels
avanços més palesos. "Quan
pense en persones com Soler i
Godes o Carles Salvador", recor-
da, "no podrien imaginar que
arribaria a ser normal entrar a
una aula i parlar en valencià,
com fem molts de nosaltres".

Per a aquest referent obligat
de la renovació pedagògica, la
supervivència de les Escoles
d'Estiu, transcorreguts 25 anys,
"és molt difícil, perquè han apa-
regut a les distintes comarques
del País noves plataformes, com
les Escoles en Valencià". En
part per això, el repte és ambi-
ciós, conclou Zurriaga: "Caldrà
recuperar més gent i més il·lusió
i fer el que siga necessari. Les
Escoles d'Estiu es mouen ara
gràcies a l'esforç d'uns pocs,
més que per les ganes dels mes-
tres joves de participar-hi. És
fonamental atendre més la for-
mació del mestre, la inicial i la
permanent, que és encara la
principal assignatura pendent
que tenim. Crec que en aquest
temps no hem avançat massa en
la tasca de despertar la inquie-
tud dels ensenyants. De fet,
avui molts estudien Magisteri
sense tindré gens clara la seua
vocació".


