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A bústia oberta
QUESECUMPLA
PARATODOS

En todos los centros de EGB hemos reci-
bido un oficio de la Delegación en que se
nos comunica que las faltas de asistencia al
trabajo llevaran consigo la correspondiente
deducción de haberes. Lógico. Es el tema
del absentisme laboral.

Por otro lado, todos sabemos que cada
principio de curso hay un montón de es-
cuelas estatales en que faltan maestros,
tardando semanas en ponerse en funciona-
miento debido a problemas burocràticos
(concursos de traslados irracionales, con-
cursiltos...}. A los responsables de estàs
otras "ausencias", —Sr. Ministro, Srs. De-
legados...—, también habría que dedu-
cirles la parte correspondiente en su nòmi-
na por dichos retrasos. Seria lógico. ^0 no?

Paco Puchades
Paterna (L'Horta)

PASOTISMO Y
SINDICALISMO

El fenómeno dei pasotismo sigue estan-
do en boga, y parece que extendiéndose,
en todos los sectores sociales y profesiona-
les. Las causas de ello pueden ser diversas,
y desde luego no es mi intención anali-
zarlas, sinó constatar un hecho real que es-
tà teniendo para nuestro Sindicato fatales
consecuencias. A mi entender, en el fondo
del pasotismo subyace una no intención de
enfrentarse a los problemas, de querer ig-
norarlos, de "comodidad, quedando como
una postura muy "progre". Ninguna de es-
tàs posibles causas, aun pensando que par-
ticularmente haya otras, son justificadas y
menos entre personas jóvenes que, teórica-
mente, deben tener mayores inquíetudes,
deseos de transformar la realidad, etc.

En nuestro campo sindical últimamente
hemos tenido pruebas palpables de este fe-
nómeno, manifestado en la abstención de
un elevadísimo número de afiliades y afi-
liadas al STE-PV en las elecciones de MU-
FACE. Esto ha sido para mi la razón funda-
mental de nuestra derrota, aparte de otras
que creo son secundarias. El hecho de que
amplios sectores, teóricamente progresis-
tas, de los trabajadores de la ensenanza no
se haya querido interesar por las vota-
ciones, ha dado el triunfo a las Aso-
ciaciones del Magisterio més reaccionarias.
Creo que en este sentido los sectores reac-
cionaries nos estén dando lecciones de dis-
ciplina en el voto y de preocupación por la
defensa de sus posiciones. De seguir así
ante la muy probable celebración de elec-
ciones sindicales en la ensenanza, este

puede pasar a la historia como el curso de
las lamentaciones y del fin de nuestra expe-
riència de sindicalismo progresísta y unita-
rio dentro de la ensenanza.

Desde estàs péginas de ALL i OLI quiero
invitar a todos los que se sientan y actuen
como "pasotas" a una reflexión y a un de-
baté abierto en esta revista o en cualquier
Asamblea sindical. No va de broma. Creo
que el "pasotismo" no es ninguna solución
y hay que decírselo claramente a los com-
paneros y companeras que actúan así, o
mejordicho, no actúan.

Con todo esto he querido decir: "TlOS y
TÍAS, menos pasar y més trabajar, antes
de quesea tarde". Saludos.

Melchor B. (BAIX VINALOPÓ)

EL"CACHONDEO"
EXCLUSIVOENE.G.B.

La dedicació exclusiva en E.G.B. s'ha
convertit en un d'aqueixos temes en què
tot el que es tenia a dir ja s'ha dit i de tot el
que s'havia de fer, no s'ha fet quasi res. Per
això serà millor fer, simplement, unes
quantes meditacions.

— La gent comença a veure que l'Admi-
nistració difícilment prendrà una postura de
força contra aquells que fan ('exclusiva sen-
se xiquets, en una situació en què, per
exemple, ens colaran un Estatut de Centres
i uns augments de riure en les retribucions.
Podria ésser massa.

—Alguns "espabilats" ja estan tante-
jant la possibilitat que l'Administració, per
extensió, puga ser comprensiva amb els
qui pensen això de "no pagan, no trabaja-
mos", o, el que és ei mateix, la possibilitat
d'agafar una exclusiva i no fer-la. És la gent
que recorda, per exemple, el que va passar
amb la dedicació plena.

— Possiblement l 'Administració
començarà també a enllepolir-se en la idea
de deixar que la situació s'acabe de podrir
del tot: amortigua l'impacte d'unes
retribucions injustes, degrada l'ense-
nyament estatal, fica tots els mestres
en el mateix sac —els de l'acta i els de
la CARA— i pot fer xantatge i parla de
«corruptelas» en el futur.

— Els pares que haurien pogut tenir un
paper important en la conquesta de la
millora en la qualitat de l'ensenyament que
suposa una dedicació exclusiva, en els ter-
mes de l'acta del 24 de Maig, es van fiar
més de la U.C.D., que els oferia, abans,
una guarderia, ara, un desgavell, i demà,
segurament, un argument per a defensar la
"líbertad de ensenanza".

Núria Chova
(València)
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Malgrat que el resultat de les eleccions a l'Assemblea General de MU-
FACE no està decidit, ja que a Madrid encara no s'han celebrat i manquen
les dades de Cuenca.

Malgrat que aquestes eleccions només compten a nivell estatal i sembla
que, encara que ajustats, els resultats són favorables a la candidatura de
la UCSTE.

Malgrat que hi ha hagut anomalies importants en les llistes del cens que
perjudiquen fonalmentalment les nostres candidatures (Com a exemple
diguem que no va poder votar el candidat electe pel municipi d'Elx en les
recentment passades eleccions a l'Assemblea Provincial de MUFACE per
la candidatura del STE d'Alacant).

Malgra que sabem que han estat aquestes unes eleccions meticulosa-
ment preparades per entrebancar la participació {el 13% a Castelló, el
29'9% a Alacant), i afavorir el vot dels ensenyants de les capitals de
província, cosa que també perjudica les nostres candidatures.

Malgrat tot —incloent-hi el paper desafortunat d'alguns directors —, cal
que el STE del País Valencià refelexione seriosament sobre el que ací ha
passat. I també sobre el que podria passar en unes hipotètiques eleccions
sindicals.

Ací, més del 67% d'afiliats i afiliades al STE no van votar. Vàrem
perdre a Castelló, a València i a Alacant.

Ací i a tot l'Estat, qualsevol tipus d'eleccions que se'ns presenten, s'in-
tentaran sobre unes bases semblants a les de MUFACE, afavorint, sempre
que hom puga, els entrebancs que puguen restar-nos vots.

Ací i ara, conseqüentment hem de plantejar-nos que cal lluitar per can-
viar el sistema d'eleccions però sobretot, hem de tenir ben estudiada i pre-
parada una tàctica que ens permeta guanyar futures eleccions, malgrat
les condicions adverses.

Pese a que el resultado de las elecciones
a la Asamblea General de MUFACE no està
decidido, ya que en Madrid aún no se han
celebrado v faltan los datos de Cuenca.

Pese a que estàs elecciones solo cuentan
a nivel estatal y parece ser que, aunque
ajustados, los resultados son favorables a
la candidatura de la UCSTE.

Pese a que ha habido anomalías impor-
tantes en las listas del censo que perjudican
fundamentalmente a nuestras candidatu-
ras. (Como ejemplo digamos que el candi-
dato electo por el munïcipio de Elx en las
pasadas elecciones de MUFACE, no pudo
votar en estàs).

Pese a que sabemos que estàs han sido
unas elecciones meticulosamente prepara-
das para obstaculizar la participación (el
13% en Castellón, el 29'9% en Alicante) y
favorecer el voto de los ensenantes de las
capitales de provincià, cosa que también
perjudica a nuestras candidaturas.

Pese a todo, — incluyendo el papel desa-
fortunado de algunos directores— es nece-
sario que el STE del País Valencià refle-
xione con senedad sobre lo que aquí ha
ocurrido.

Aquí, mas del 67% de afiliados i afifiadas
al STE no votaron. Perdimos en Castellón
en Valencià y en Alicante.

Aquí y en íodo el Estado, cualquier tipo
de elecciones que se nos presenten, se in-
tentaran monta^ sobre unas bases semejan-
tes a las de MUFACE, favoreciendo
siempre que se pueda, los obstàculos que
puedan restarnos votos.

Aquí y ahora, consecuentemente, he-
mos de plantearnos que es preciso luchar
para cambiar el sistema de elecciones, pe-
rò, sobretodo, hemos de tener bien estu-
diada y preparada una tàctica que nos per-
mita ganar futuras elecciones a pesar de las
condiciones adversas.
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OFENSIVA LEGISLATIVA DE UCD

LEY DE ENSENANZAS
MEDIAS

En líneas generales, el proyecío de Ley
de Reestructuración de las Enseftanzas
Medías presentado por el Gobierno se ins-
cribe en el marco de la ofensiva legislativa
de la UCD en el terreno de la enserïanza,
ofensiva que pretende de un tado favorecer
(a privatización y el control ideológíco de la
enserïanza, y de otro parte de una concep-
ción de la escuela como puro y simple apar-
camiento y almacenaje de mano de obra
potencial, a la que no se le puede encontrar
ocupación en el marco de la crisis econò-
mica que estamos sufriendo. Como decía
Ignacio Fernàndez de Castro, tal concep-
ción pretende "mantener a los alumnos es-
tudiando no importa què y durante un
período cada vez rnàs prolongado".

En septiembre de 1978, Raül Vàzquez
deciaraba, en torno a este proyecto —que
extendería la escolarización obligatòria
hasta los dieciséis afios— que "desde un
punto de vista estrictamente económico,
resulta que en las aciuales circunstancias
es mas barato dar un puesto escolar gra-
tuito que un seguro completo de des-
empleo". Y aseguraba que el momento
oportuno para emprender esta extensión
de la escolarización obligatòria hasta los
dieciséis ahos era precisamente una si-
tuación de crisis econòmica, que no era ne-
cesario esperar a que llegase —si es que
llega alguna vez— la recuperación econò-
mica. Fruto de tales propósitos es este Pro-
yeclo de ley de Reestructuración de las En-
serianzas Medias, cuyas líneas generales
vamos a presentar aquí.

Este Proyecto de Ley prevé que (a Ense-
hanza Secundaria estarà constituïda por
dos ciclos. El primer cicló podrà cursarse
indistintamente en los Instilutos de
Bachillerato y en los centros de Formación
Profesional. Serà gratuito en los centros
dependientes del Estado y en los no estata-
les que así lo soliciten. Tratarà de enfocar
todo su contenido a orientar al alumno pa-
ra que pueda ejercer con cierto conoci-
miento de causa la eleccíón que se prevée
al final del cicló. Y serà obligatorio para to-
dos aquelles alumnos que no cursen los es-
tud ios del "Curso de In ic iac ión

Profesional". Su Plan de Estudiós serà es-
tablecido por el Ministerio oportunamente
y habrà de tener, necesariamente, asigna-
turas de "caràcter artístico o técnico-
profesional". Los alumnos que superen es-
te primer cicló obtendràn el titulo de
Bachiller General y Técnico.

A primera vista, este Proyecto parece
acabar con el doble camino que actualmen-
te se abre al termino de la Educación Gene-
ral Bàsica, lo cual seria algo positivo en
cuanto nos acercaría a una concepción de
la enserïanza como un cicló único. Però...
se habla ahí de un "Curso de Iniciación Pro-
fesional"... Y se advierte que podrà ser este
curso —alternativo con el Bachiller Gene-
ral y Técnico— seguido por los alumnos
que tengan quince aftos y quieran —y
puedan, anadimos nosotros— trabajar. Se
trata de un curso, gratuito, que se llevaria a
cabo en un Centro de Enserianza Técnico-
Profesional y cuya misión bàsica seria pre-
parar a los alumnos "para el primer
empleo" y completar al propio tiempo su
formación. Al final del citado curso se
obtendría ei "Certificado de Iniciación Pro-
fesionaf".

En cuanto al segundo cicló de la Ense-
hanza Secundaria, tendra como misión "in-
tensificar la formación" de los alumnos pa-
ra proporcionaries así "la adecuada prepa-
ración para seguir los estudiós universïta-
rios". Para acceder a este segundo cicló
habrà que estar en posesión del titulo de
"Bachiller General y Técnico" y — [atén-
ción!— superar "las pruebas de ingreso
que se establezcan". Es decir, se estable-
cerà aquí una barrera de una manera mas
efectiva que en la actualidad, en la transi-
ción entre la enserïanza obligatòria y la en-
sehanza no obligatòria.

Este segundo cicio constarà de unas ma-
terias comunes para todos fos alumnos
—que establecerà también el Ministerio a
través de los consiguientes reglamentes—
y de una sèrie de materias optativas, de
acuerdo con la especialidad que se escoja:
El alumno podrà escoger, en efecto, entre
cinco tipos de Bachillerato Superior:

a) Bachillerato en Letras



b) Bachilleratoen Ciencias
c) Bachillerato en Ciencias Sociales y

Económicas
d) Bachillerato en Tecnologia
e) Bachillerato en Enseiïanzas Art íst icas

Este segundo cicló se habrà de cursar,
necesariamente, en los Institutos de
Bachillerato, salvo la especialidad de
"Tecnologia", que también se podrà cursar
en las escuelas de Formación Profesional
de Segundo Grado. Ese "también" parece
indicar que tales ensenanzas se podran
cursar en los Institutos, lo que resulta total-
mente ridículo si seíieneen cuenta la dota-
ción escasa o nula que actualmente pose-
en —e incluso, la falta de instalaciones
adecuadas— los Institutos en relación con
estos estudiós tecnológicos. No hay mas
que recordar, en este sentido, que las ela-
ses de "Electricidad" se suelen reducir en
la mayoría de los centros a rnontar una
bombi lla y un enchufe sobre un tablero...

El cambio de especialidad seré siempre
posible, y los alumnos que acaben este se-
gundo cicló obtendràn el titulo de Bachiller
Superior en tal o cual especialidad.

Però volvamos atràs un momento. Con el
titulo de Bachiller General y Técico. o con
el "Certificado de Iniciación Profesionai"
se podrà ingresar en una empresa como
aprendiz. El aprendiz, merced a "determina-
das condiciones laborates" que dictarà en
su dia el Ministero, deberà proseguir su for-
mación y conseguir así. en su pròpia
empresa o en un Centro de Enseiïanza
Técnico-Profesional, un "Certiticado de
Aprendizaje". Lo cual le permitirà pasar a
estudiós de "especialización profesional",
de duración variable según la especialidad
de que se trate. en Centros del Instituto Na-
cional del Empleo o en distintes Departa-
mentos Ministeriales. Al final de estos estu-
diós — que se haràn compatibles, se supo-
ne, con el trabajo— se obtendrà ei Diploma
de Especialista.

En cuanto a los tantas veces citados
Cen t ros de E n s e n a n z a T é c n i c o -
Profesional, seran accesibles para los
alumnos que estén en posesión del titulo
de Bachiller General y Técnico, para los
que posean el Diploma de Especialista e,
incluso —sufriendo el correspondíente
examen de ingreso— para los que solo ten-
gan el Certif icado de Aprendizaje. La dura-
ción de los estudiós serà también variable,
però no excederà de los cuatro anos. Y en
estos Centros se cursaran todos aquellos
estudiós técnicos que no requieran una tí-
tulación universitària. Se podran estable-
cer diversos niveles en cada una de las es-
pecialidades y. reglamentariamente. se
enlazaràn estàs ensehanzas con la espe-
cialidad de Tecnologia, del Bachillerato Su-
perior. Los centros en que se cursaran es-
tos estudiós seran los Institutos Politécni-
cos y los Centros de Formación Profe-
sional de Segundo Grado.

Finalmente, el anteproyecto hace refe-
rència al Profesorado que impartirà esta
Ensenanza Secundaria y anuncia —cosa
que ya se ha plasmado en oíro Proyecto de
Ley— la aparición de las Escuelas o Insti-
tutos de Formación del Profesorado

COL·LEGI DE LLICENCIATS DE VALÈNCIA

ELECCIONS
Fa molts anys, tenint com a degà a

D. Paco Bosch, el Col·legi feia la vida
de qualsevol institució de la dictadura.
El primer despertar a unes noves for-
mes d'actuació i a una acció més
compromesa, el va tenir en ésser elegi-
da Rafaela Erades (desapareguda, ja,
d'entre nosaltres) que donant-ü un
altre caire va fer que tinguera una tas-
ca molt important dintre de la dictadu-
ra, que encara durava. I així es va po-
sar al costat de tot el professorat que
no tenia vies per expressar les seues
opinions respecte a la pofít ica educati-
va del govern (Llei General d'Educació)
i dels seus interessos professionals,
obrint de bat a bat les portes a tots els
col·lectius de professors on varen po-
der discutir les reivindicacions pròpies
i encetar un intent seriós de renovació
pedagògica. El Col·legi a més de ser el
suport legal de tot allò que es feia,
abonava les reivindicacions dels in-
terns, de Filials i de privada.

En les darreres eleccions de renova-
ció de la Junta, hi hagué un intent se-
riós per banda de la patronal de priva-
da de fer-se amb el Col·legi, presentant
una candidatura encapçalada pels
propietaris del Centre Guillem Tatay.
L'objectiu era disposar d'una platafor-
ma des d'on defensar els seus interes-
sos. La lluita electoral va ésser dura,

però, al cap i a la f i , la candidatura
progressista va obtenir més vots, i el
Col·legi va continuar essent el que era.

Ara hi ha convocades, de nou. elec-
cions de renovació de Junta. Encara
que tes candidatures no són públiques
(ho seran en gener), es pot suposar que
la patronal de privada presentarà la
seua, amb els mateixos object ius i
plantejaments que abans.

Deixant a banda les opinions sobre
el que deu d'ésser ara el Col·legi i la
tasca a tenir en un futur pròxim, sindi-
calment la nostra postura és clara:
abonament de la candidatura més
progressista. Si estem per una escola
pública i valenciana no podem per-
metro que el Col·legi siga una platafor-
ma que defense els interessos de la
patronal de privada,dels que en cita-
rem dos: la potestat del propietari
d'estabíir un ideari al centre que a més
d'atemptar contra la l l ibertat de
mestres, alumnes i pares pot produir
acomiadaments exclusivament ideolò-
gics, i les subvencions als centres (als
propietaris) sense cap tipus de control.

Per tant cal no perdre un vot el 17 de
febrer. Bé per correu o personalment,
tots tenim una cita aqueix dia al Col·le-
gi, j Fins al tercer diumenge de febrer!

Quimet



PROJECTE DE CENTRES SUPERIORS DE
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

L'ACCÉS A LA DOCÈNCIA
Respecte al document de consulta

que el Ministeri ha passat pels
centres, esperant respostes i idees no-
ves, apareix un article molt adien en el
n.° 3 de "La Tiza". Llegiu-lo. Ací i ara
anem a vore el mateix document, des
del mateix punt de vista, però li afegi-
rem uns petits comentaris i un es-
quema del funcionament de les esco-
les projectades per a tenir assabentat
el personal.

Comentaris generals:
En primer lloc apareix una contra-

dicció entre els desitjós del MEC
d'amillorar ia qualitat del professorat
per amillorar l'ensenyament i el de-
sastre del començament del curs,
trasllats, asignatures afins, etc., que
atempten contra la qualitat buscada i
desacrediten l'ensenyament estatal en
benefici de la privada.

Es presenta un document de consul-
ta als centres per a fer aportacions no-
ves però no es diu res de com aqueixes
aportacions poden fer-se patents en el

futur projecte. La impressió és de fer
una faena inútil i per a res.

Comentaris a l'Escola de funcionaris

Tal com està pensat és una alterna-
tiva a les oposicions, substituint-les
per dues seleccions: d'entrada i d'eixi-
da de l'escola. Si en les oposicions
aparexia una selecció i competició
puntual, ara s'allarga a tot el temps
que duré la formació del futur fun-
cionari.

No es garanteix la qualitat dels pro-
fessors de didàctiques, que en són els
verdaders "catedràtics". Triar-los
entre els funcionaris més antics no dó-
na la seguretat que siguen bons. ï,Es
vol fer un favor als catedràtics d'INB,
molt ofesos per la promoció d'agre-
gats a catedràtics? Probablement la
formació pedagògica d'aquest cos és
la mateixa que la de la resta del profes-
sorat.

Els cursets obligatoris per als fun-
cionaris en exercici, poden no res-
pondre a les necessitats del professo-

PROJECTE DE CENTRES SUPERIORS DE
FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

OBJECTIU: "Millorar la qualitat de l'ensenyament, fent millors mestres"

FUNCIONS DE
L'ESCOLA DEL PROFESSORAT FUNCIONARIS

Cursets de perfeccionament
científic del professorat en

exercici i trobades (3|

Formació de directius

Investigació pedagògica

OPOSICIONS

(1| Selecció d'entrada: "numerus clausus''
— coneixements científica
— mèrits

(2) Selecció d'eixida: nombre funcionaris = necessitats reals de cada any menysel 10% quees cobreix per oposicions lliures.
[3) El professorat encarregat dels cursets és contractat.

(4] S'encarrega de la formació tècnica professional dels futurs funcionaris
— Adequant la formació científica de l'aspirant
— Donant formació pedagógica-dldàctica
— Donant i supervisant pràctiques
• El professorat de l'escola, fix, ea tria entre els qui tenen més experiència. Es nomenen professors de "didàctiques1" En la

••elecció interessa mes l'experiència que no els coneixen»!»*

(5} Ací escomença la "carrera docente", que suposa una avaluació contínua mesurada pel "rendiment" en els cursets de Derfec-
clonament obligatoris.
Hi haurà cursets de promoció a catedràtics.
En experiència i cursets es pot arribar a "mestre de mestres"
Promoció entre els diferents nivells educatius i dintre Oel mateix nivell.

rat, i a més a més, introdueixen el ner-
viosisme i ansietat de la competivitat i
la selecció posterior. El rendiment del
curset afecta directament la carrera
docent de l'ensenyant.

L'escola s'encarrega de la formació
dels directius. No es diu res ni del pro-
fessorat ni dels que poden accedir-hi.
L'administració, recolzant-se en l'Esta-
tut de Centres farà el que vullga.

Comentaris a la carrera docent
L'avaluació contínua, tal com està

plantejada, suposa l'assistència obli-
gatòria a uns cursets en avaluació del
rendiment (examen) i que seran consi-
derats mèrits personals. Hi ha el perill
que el professor visca més en la pre-
ocupació dels cursets que en la tasca
diària de contacte amb els alumnes.
És a dir, desapareix tota creativitat en
l'escola.

Apareix un personalisme en la carre-
ra docent. Tot és personal i res col·lec-
tiu. Tot és competir per a passar una
selecció i promocionar-se. Però és
competir fora de l'escola, fora del con-
tacte amb els alumnes. Quedem igual
com abans; els hipotètics coneixe-
ments pedagògics, poden no aplicar-
se a l'escola, perquè això sí que supo-
sa faena i més dedicació d'hores reals
als centres.

Idees per a una alternativa al projecte
Massa oficial. Manca total d'imagi-

nació a l'hora de vore l'escola i la
carrera docent. Pot afavorir més al
"trepa" que al que viu la seua vocació.

SÍ la tasca de l'escola és la formació
de funcionaris, allò més adient és que
fóra gestionada democràticament pels
mateixos funcionaris en exercici, cer-
cant que responga a les seues neces-
sitats pedagògiques actuals i que po-
den ser variables.

L'escola ha d'estar arrelada al medi
on els seus funcionaris desenvolupen
la seua tasca. És a dir, que la llengua
oficial de l'escola deu ésser la de la na-
cionalitat on siga ubicada; i en ies di-
dàctiques deu aparèixer la cultura po-
pular de l'entorn.

Afavorir les experiències pedagògi-
ques en els centres, que suposen una
creativitat, il·lusió, dedicació i vocació
en el professorat que les porta enda-
vant.



ESTATUT DE CENTRES NO UNIVERSITARIS

LA U.C.D. S'AUTOMILLORA
I. Com a continuació de l'article jQUE

UCD NO CUMPLA! (número de novembre
d'AII-i-oli) és interessant aclarir que darrera-
ment la U.C.D. ha presentat noves esme-
nes al seu avantprojecte; fruit d'aquestes, i
donada la situació numèrica dels parlamen-
taris que votaran junt amb els d'UCD
(C.D.), i els que previsiblement s'abs-
tindran (PNV, Minoria Catalana) la situació
resta molt dolenta, i es fa, a més a més, ne-
cessària la nostra mobilització per tal
que tots els implicats treballem junts defen-
sant la democratització de l'Escola, lluitant
contra la progressiva privatització de l'En-
senyament, aprofundint en el significat i
exigències d'una escola democràtica i plu-
ralista front als idearis classistes i discrimi-
natoris tant d'alumnes com de pares i tre-
balladors de l'Ensenyament.

II. Per la dinàmica parlamentària, si el
nostre crit de protesta no és present amb
força, aquests seran, entre d'altres, els ar-
ticles de la Llei d'Estatut de centre no uni-
versitaris:

1. Art. 1: El régimen jurídico de los
Centros docentes no universitàries se regu-
larà por lo establecido en la presente Ley.
Los poderes públicos garantizaràn la
plena efectividad del derecho de los
padres y tutores a la elección del tipo
de educaciún mediante una adecuada
financiación".

2. Art. 16: Se garantiza el derecho de
reunión del personal del Centro siempre
que no perturbe el desarrollo normal de
las actividades docentes.

3. Art. 17: Las asociaciones de padres
de alumnos, respetando el reglamento o
Estatuto de régimen interior y, cuando
lo hubiere, el ideació del centro, asumi-
ran las siguientes funciones (sigue como en
el anteproyecto inicial).

4. Art. 24:
1. Los órganos unipersonales son de

caràcter decisorio y ejecutivo y los co-
legiados son de caràcter participativo y
consultivo.

2. Son órganos unipersonales: el Direc-
tor, el vicedirector, el Jefe de Estudiós, el
Secretario y cuantos otros se determinen
reglamentariamente en función de las
características, niveles y capacidad del
centro.

3. Son órganos colegiados: el Consejo
de Dirección, el Claustro de profesores, la
Junta Econòmica y cuantos otros se deter-
minen reglamentariamente en función de
las características, niveles y capacidad del
Centro.

5. Art. 25:
1. El director serà nombrado entre profe-

sores numeraries de Educación General Bà-
sica, catedràticos numerarios de Bachillera-
to y catedràticos numerarios de Formación
Profesional, para los niveles de Educación
Preescolar y EGB, Bachíllerato y Formación
Profesional, respectivamente.

2. Reglamentariamente se determi-
narà el procedimiento por el que la Ad-
ministración seleccionarà y nombrarà
al director, de acuerdo, en todo caso.

con los principies de mérito, capacidad
y publicídad.

6. Art. 37:
1. Se reconoce a los titulares de Centros

privados el derecho a establecer un ideario
educativo propio, en el respeto a los princi-
pios y declaraciones de la Constitución.

2. Cada centro deberà elaborar su pro-
pio estatuto de organización y funciona-
mïento.

3. El estatuto de cada centro induirà, en
todo caso, los siguientes órganos de go-
bierno: Director, Claustro de Profesores,
Junta econòmica y Consejo de Centros.

4. En los centros sostenidos por la Ad-
ministración con fondos públicos, junto
con la titularidad y a los órganos uniperso-
nales de gobierno, paralelamente estaran
representades en el Consejo de Centro los
profesores, los padres de alumnos y, en su
caso, los propios alumnos, con proporción
anàloga a la establecida para los centros
públicos, quedando siempre a salvo el
derecho reconocido por la presente Ley
en su art. 7 y en el apartado 1 de este
articulo".

III. Al proper número d'ALL-l-OLI pre-
sentarem l'avantprojecte complet tal com
es publique després que la Comissió d'Edu-
cació del Congreso de los Diputades rebut-
ge totes les esmenes del PSOE i del PC.

Mentre continua essent necessària una
àmplia campanya d'informació a tots els
implicats (que som tots!) i la constant mo-
bilització. No us pareix?

PRIVADA VALÈNCIA

DOS NEGOCIACIONS I
UN LOCK-AUT

Després d'haver formalitzat tots els tràmits
pertinents des de la denúncia del conveni col·lec-
tiu per part de les centrals integrants del Movi-
ment unitari de l'ensenyament privat a València,
tres mesos, o el que és el mateix, 13 setmanes,
que suposen 90 dies més o menys, han passat
ja.

En aquest temps, sols dues vegades han po-
gut reunir-se les dues parts que incideixen en el
conveni (empresaris Í treballadors).

La Comissió Negociadora encara no ha pogut
constituir-se, car els empresaris han estat do-

nant llargues a l'assumpte: "A ver sí mientras
tanto solventamos esto nuestro que tenemos so-
lícítado".

A hores d'ara, per no tenir, ni tan sols gaudim
de President per a les negociacions. Les llistes
encara són imcompletes per part dels empresaris
("Nosotros hemos de hacer nuestra asamblea
consultiva y luego elegir y consultar a nuestros
representantes"). A les sessions de negociació
hi ha classes de democràcia, urbanitat i de bones
maneres des de la zona empresarial, cap ni una a
la vorera d'enfront.

Dues negociacions, sols per quedar d'acord
amb l'actitud negociadora de la part empresarial.
Dues negociacions, sols per entrenar-se a l'estira
i arronsa de les paraules. Dues negociacions i
una concentració a Madrid. Dues negociacions i
una vaga patronal?

UNA VAGA ELS EMPRESARIS?

— Però què és el que demanen?
— Demanen més subvenció a les escoles pri-

vades.



— Per què demanen més subvenció?
— Volen equiparar els treballadors amb els

funcionaris de l'estat.
— Oi, que bé, ;no?
— Volen, que amb el parany de l'equiparació

per davant, les seues escoles puguen rebre més
quantitat de «mantega» amb el pretext del perill
d'una tancada d'escoles a mitjan curs, per man-
ca de «xavos» per poder tirar endavant.

— Però és veritat això de l'equiparació?
— Xe, sí. És clar que és veritat. Amb més sou,

menys problemes socials a l'hora de la nego-
ciació dels convenis.

— Però a la nostra plataforma, queda molt cur-
ta la reivindicació salarial...

— Home, curta no queda, car el que es dema-
na és l'equiparació amb els mestres de l'ense-
nyament estatal.

— Ei!, Això és el que demanen ells I
— Sí, sembla que sí... però no del tot.
— Deixen de banda tot allò que fa referència a

la gestió democràtica als centres, a la participa-
ció directa dels implicats en el procés educptíu
(mestres, pares i alumnes) i també tot allò que
plantege una normalització de la llarga proble-
màtica de la «paraeta» de l'ensenyament privat,
ací al País Valencià.

A i'AII-i-oti passat, vam fer un repàs de les
reivindicacions més urgents per a la privada. Pe-
rò tots sabem t som conscients que al costat
d'aquestes sol·licituds mínimes, hi ha tota una
malaltia endèmica ï amb fortes arrels filosòfiques
i polítiques que fan de la privada un sector amb
poca estabilitat que va pegant «bandaes» se-
gons estire o arronse una part determinada.
L'espasa de la "Lïbertad de ensenanza" penja a
la Constitució de 1978, en un fií molt menut, i a
hores d'ara són moltes ja les lleis i excessius els
decrets que volen donar cos a aquest principi de
Llibertat d'ensenyament, que amaga una con-
cepció verticalista, dogmàtica, masclista, mora-
lista, acientífica, sexista i opressora de l'ense-
nyament.

Encara hi ha moltes coses per solventar. Enca-
ra ens queda estirar moltes cordes i és per això
que demanem a l'Administració una sèrie de
punts a solventar:

— Reconeixement de l'experiència profes-
sional a la privada.

— Igualtat de formació per tal d'exercir a la pri-
vada, ta! com es demana per a l'ensenyament
estatal.

— Control dels centres privats per part de la
Inspecció Tècnica, amb contactes periòdics amb
els professors, intervenció directa a i'hora d'aco-
miadament per qüestions pedagògiques o de
rendiment, amb un esperit democràtic i de reno-
vació.

— Participació real dels treballadors i treballa-
dores de la Privada mitjançant les Centrals sindi-
cals, en t'elaboracíó de les lleis que ens afecten i
dels estudis previs a les esmentades Heis.

— Normalització dels alumnes per classe.
— Gestió, organització i condicions de vida

professional i pedagògica com als centres esta-
tals.

—Als centres finançats amb fons públics:
• control dels fons amb participació dels tre-

balladors.
• pròrroga de la subvenció sols als centres on

socialment siguen d'interès, amb un garant
d'acompliment de la normativa de gestió de-
mocràtica, llibertat d'expressió i càtedra, sense
idearis que entrebanquen l'acció educativa.

" que l'Administració pague directament al
personal, amb una garantia d'estabilitat del lloc
de treball, i amb les negociacions de les condi-
cions de treball pertinents.

— Els terrenys dels centres subvencionats, no
podran ser venuts ni llogats per a funcions que
no siguen estrictament escolars.

Quan aquest ALL-I-OLI puga vore la llum del
carrer, pensem que els Reis d'Orient o Papà Noel
hauran deixat als empresaris tot allò que desitja-
ven i no caldrà preocupar-se per la negociació

del conveni d'enguany, car el més probable és,
que ens ho donen tot.

"Què mas quisiéramos nosotros, que poder
formar una gran família".

— Verbumdixit —

E. Castellano

CONSELL NACIONAL

URGENCIASDEL
SECTOR PRIVADA

1. Necesidad de que el STE-P.V. en su
conjunto defina la política sindical que
le permita intervenir coherentemente en
todos los sectores, y en particular en
privada.

2. Los problemas del sector privado reba-
san la sectorialidad para incidir en el
modelo educativo global que se nos
propone coherentemente con la política
general. ,-Quién lleva hoy la iniciativa de
la lucha reaccionaria para determinar el
modelo educativo? Indudablemente son
los empresarios de la ensenanza privada
quienes lo potencian, apoyados por
muchos trabajadores del sector privado.
De ahí el ataque global a nuestro sindi-
cato, cuyo Congreso se definió opo-
niéndose fundamentalmente a la ense-
nanza privada. Por eso todo el síndicato
ha de definírse sobre este punto.
íCómo concretizar nuestra política res-
pecto a aspectos tan urgentes como:
ideario y estatuto de centros, política fi-
nanciera (subvenciones y cheque esco-
lar), cuerpo único de ensefïantes? Inter-
sectorialmente.

3. Ante esto nuestra propuesta es: Crear
unas comisiones intersectoriales de pri-

vada en las cuales habrà que elaborar
una propuesta de trabajo que incluya
reflextón, debaté, definición de objeti-
vos síndicales a corto y medio plazo. El
plan elaborado por las comisiones pesa-
rà a los Secretariats intercomarcals,
quienes a su vez elaboraren propuestas
para presentarlas al Consell Intercomar-
cal, y de estos a las Unions Comarcals.
Paralelamente, estàs comisiones se for-
maran a nivel de País, a partir del Ple
Nacional del Sector.
Tras el debaté en las Unions comarcals
se tomarà decisíón en el Consell Na-
cional.

4. El calendario que se propone respecto al
Pleno Nacional de Sector es: reunión el
19 de enero de 1980, con el siguiente or-
den del dia:
— Anàlisis de la situación.
— Informe de las Comisiones.
— Elaboración del Plan.

5. Pedimos que este Consell Nacional deli-
mite su postura respecto al «Lock-out»
del 8 de enero.

Comisión de Trabajo de Privada

CONSELL NACIONAL

URGENCIASDEL
SECTOR I.N.B.

1. Las urgencias del Sector I.N.B. las podemos
clasificar en cuatro niveles: una mejor orga-
nización interna (acabar con el sectorialismo
y con la desconexión del sector con los órga-
nos de dirección del STE-P.V.}, la incidència
sindical en el propio sector (superar el bajo
nivel de sindicación en Alicante y Castellón y

aciarar la postura del sector sindical ante el
hecho de la Coordinadora y los sindicatos
amarillos), la inconexión con las organiza-
ciones ciudadanas (Asociaciones de Padres
y Asociaciones de Vecinos} y la poca coordi-
nacíón con los movimientos estudiantiles.
Ello exige la necesidad de clarificación acer-



ca de la linea sindical pròpia del sector, en el
marco de la línea de acción sindical del STE-
P. V. De ahi las siguientes urgencias:

2. A nivel interno:
- Intensificar la afiliación, sobre todo en

Castellóny Alicante.
- Organizar el Sector a nivel de País Valen-

cià: Ple Nacional de Sector v Secretaria
Nacional. Concretando fecha de consíi-
tución de estos organismes a nivel de
País Valencià.

3. A nivel de los trabajadores del sector: Definir
con claridad Is línea de acción a llevar con:
— La Coordinadora del Sector.

— Los Colegios de licenciados.
- Los sindicalos amarillos: Asociación de

catedràticos y la Asociación de agrega-
dos.

4, A nivel del movimiento estudiantil y ciudada-
no:
- Establecer la línea general de acción, es-

tableciendo las conexiones que se crean
necesarias.

5. Asunción de la lucha contra la política del
gobierno, superanao la actual sectorialiciad.

Comisión de Trabajo de I.N.B.

CONSELL NACIONAL

URGENCIAS
DEL SECTOR
EGB ESTATAL
1. Los puntos que consideramos de mayor

urgència para ser debatidos y asumidos
por el sector, como instrumento de acti-
vación de la vida sindical, son los si
guientes:
- Presupuestos generales del Estado.

— Concurso general de traslados.
- Estatuto de centros docentes no uni-

versitàries.
- Dedicación exclusiva.
- Estabilidad.

— Ley de bases de la Función Pública.
— Escuela de Funcionarios Públicos.

2. Hay que elaborar un documento sobre
estos temas con las aportaciones que
deberàn ser presentadas en la pròxima
reunión de la Secretaria Nacional del
Sector, que se celebrarà el doce de ene-
rode 1980.

3. Los criterios generales para la elabora-
ción de dicho documento seran:
3.1. Presupuestos generales del

Estado:
- Anàlisis de los actuales presu-

puestos Generales del Estado,
con matèria de retribuciones,
const rucc iones esco la res ,
aumento de plantilles...

- Alternativas en el marco pre-
sente.

3.2. Concurso general de traslados:
- Documento que contempla la

doble a l te rna t i va nacio-
nal/estatal.

- Soluciones al regreso de los
trabajadores a sus distintas na-
cionalidades.

— Criterios referentes a las distin-

tas c o m ;i r c a s v a l e n c i à -
no castellano parlantes.

Respuesta a la negociación que
plantea el Ministerio de Educa-
ción

3.3. Dedicación exclusiva:
Esclarecimiento de la situación
actual.

Confección rte nueva alternat!
va que pasa por el proyecto de
un nuevo horario escolar y la-
boral.

3.4. Estabilidad:
Asegurar !a estabilidad para to-
dos los que trabajan, haciéndo
les extensiva? las oposiciones
restringides.

- Negociación de nuevo baremo
que tenga en cuenta a los tra-
bajadores de la privada.

3.5. Ley de Bases para la Función
Pública:

Alternativa global del STE-P .V .
sobre la incíusión de los Fun-
cionarios en el Estatuto de los
Trabajadores y la aceptación o
rechazo del mismo.

-- Anàlisis del anteproyecto del
gobierno, contemplando:
• Neutralitíad y libertad ideo-

lògica.
• Conexión del mismo con la

Escuela de Funcionarios.
• Profundizar sobre el estudio

realizado por los abogados
de UCSTE.

Cornisión de Trabajo de EGB Estatal

RETRIBUCIONS EGB

ÉS
MENYS!

1. En el articulo del número anterior
de ALL-I-OLI, titulado "PRESUPUES-
TOS GENERALES DEL ESTADO. LA
MISMA CANTINELA" había un error
en el calculo de las retribuciones
complementaries brutas y mensuales
de los Profesores de EGB (apartado I, 5
del articulo, pag. 9).

Debería decir: Así por etemplo, un
profesor de EGB percibía como
complemento (incentivo de cuerpo y
dedicación exclusival mensuales bru-
tos, 21.264 pesetas. Incrementades en
un 8,5% supondría unos complementes
en 1980 de 23.071 peseías. Però estos
complementos seran reducidos en las
siguientes cuantías: 5.536 peseías que
pasan a retribuciones bàsicas y 916 que
pasan a las pagas extraordinarias, lo
cua! supone un total de 6.452 pesetas.
Por lo tanto, en complementos se perci-
birà:23.071 -6.452 pesetas = 16.619.

2. Por lo tanto, hay que rectificar
también el "Resumen de retribu-
ciones en bruto" referentes a lo que
percibirà mensualmente un profesor de
EGB con dedicación exclusiva (aparta-
do II, 3 del articulo!, que serà el siguien-
te:

Retribuciones bàsicas: 43.596 pe-
setas.

Retribuciones complementarias:
16.619 pesetas.

Total pesetas: 60.215 pesetas.
Ello supondrà un incremento

mensual de 3.881 pesetas brutas.
3. Queda por conocer (las gestiones

de las centrales sindicales recabando in-
formación al respecto de la Junta
Central de Relribuciones han sido nega-
tivas) cómo incidirà en los trabajaaores
de la ensenanza la redistribución del 4%
de! incremento global sobre la masa sa-
larial bruta de 1979. Redistribución que
depende de cómo aplique la Junta de
Retribuciones los criterios para «homo-
geneizar las retribuciones» de los Cuer-
pos docentes y para «corregir tos dese-
quilibrios existentes en las retribuciones
complementarias».

Però el hecho de que el Ministerio de
Hacienda no haya querido ni informar a
los sindicatos y la negativa a entrar en
negociación respecto a ello nos puede
hacer predecïr que la Junta Centrai de
Retribuciones seguiïa manteniendo sus
criterios clasistas, bajo la presión de los
altos cargos de la Administración.

Andreu Llorenç



EL CONSELL NACIONAL
DELSTE P V

NORMES DE
FUNCIONAMENT

A nivell de País Valencià el STE P.V. té els
següents òrgans sindicals: El Congrés Nacional,
el Consell Nacional, el Secretariat Nacional; els
Plens Nacionals de cada sector i les seues
Secretaries; la Comissió de Control
Administratiu i la Comissió de
Garanties.
Repleguem, ara i ací, les normes de
funcionament del CONSELL NACIONAL del
STE País Valencià per tal que siguen
conegudes per tots els afiliats i afiliades.
En propers números presentarems les referents
a d'altres òrgans sindicals.
Hem d'assenyalar que, a falta de la versió oficial
en valencià del Reglament aprovat pel Consell
Nacional en la seua reunió del 15 de desembre
passat, publiquem tan sols la versió que
ens ha arribat.

ESTATUTS
Art. 25.
1. És el màxim òrgan de govern Í admi-

nistració del STE del País Valencià entre
Congrés Nacional i Congrés Nacional.

2. Estarà integrat pels representants de
cada Unió Comarcal en base als criteris de
composició establits pel Congrés Nacional,
així com pels membres del Secretariat Na-
cional i pels representants de tes Secreta-
ries Nacionals de cada sector sindical.

3. Cada unió inter-comarcal, coordinant
tes Unions Comarcals que la integren, ar-
bitrarà el procediment d'elecció dels qui les
representen en el ConseÜ Nacional, devent,
en tot cas, assegurar la continuïtat
d'aquesta representació.

4. Quedarà constituït, per a prendre de-
cisions, en primera convocatòria amb els
dos terços dels seus membres; en segona
covocatòria, mitja hora després de la pri-
mera, amb ía meitat més un dels seus
membres.

5. Es reunirà amb caràcter ordinari, con-
vocat pel Secretariat Nacional, quatre vol-
tes cada curs escolar, devent ser convocat
amb la indicació de l'ordre del dia, amb
l'antelació mínima de vint dies.

6. Es reunirà extraordinàriament, convo-
cat per decisió del Secretariat Nacional, o
per aquest a petició d'un terç dels membres
del Consell Nacional, amb una antelació
mínima de setanta-dues hores, indicant
l'ordre del dia que haurà elaborat et Secre-
tariat Nacional o els que hagen demanat la
seua convocatòria.

7. Tindrà per funcions, sempre en la tínia
de les decisions del Congrés:

7.1. Convocar el Congrés Nacional, se-
gons l'indicat a l'article 24.

7.2. Acomplir o fer acomplir les di-
rectrius generals aprovades en el Conyrés
Nacional.

7.3. Ordenar el cessament de tots o al-
guns membres del Secretariat Nacional,
per incompliment de les seues funcions,
per majoria de dos terços.

7.4. Elegir, entre els seus membres,
nous components det Secretariat Nacional,
si algú hagués causat baixa.

7.5. Decidir el cessament d'alguns dels
seus membres, per incompliment de les
seues funcions, per majoria de dos terços.

7.6. Ordenar activitats al Secretariat Na-
cional, controlar si realitza les seues fun-
cions (sense perjudici del que competa a la
Comissió de Garanties i Conflictes i a la Co-
missió de Control Administratiu) així com
sancionar les seues realitzacions.

7,7 Coordinar l'activitat sindical i, re-
collint les propostes de les Unions Comar-
cals, o Inter-comarcals, elevar propostes a
tots els afiliats i afiliades.

7.8, Decidir l'orientació sindical, els seus
objectius immediats i les accions necessà-
ries per a això: de manera ordinària, una ve-
gada debatuts i decidits aquests aspectes
en les Unions Comarcals o Inter-comarcals
o als Plens Nacionals de cada sector; així
com decidir, de manera extraordinària, en
aquells assumptes que, per la seua impor-
tància o urgència, necessiten resposta im-
mediata.

7.9. Planificar l'activitat sindical, poten-
ciar l'eficaç organització sindical, aprovar
els pressuposts i adaptar les quotes als ma-
teixos.

7,10 Administrar els béns del STE de
País Valencià.

8. Els membres del Consell Nacions
podran ser revocats dels seus càrrecs pe
decisió de la base afiliada per la qual forei
elegits o a iniciativa pròpia; en tot cas
s'explicaran les raons de la revocació.

9. Es realitzarà acta de cada reunió i s'in
formarà puntualment a la base afiliada.

COMPOSICIÓ
L'article 25/2 es concreta així en el docu

ment d'Organització i Finances del
Congrés del STE del País Valencià:

1. A cada Unió Comarcal li corresponer
tants representants com s'indica en aquesl
registre:

Afiliats Representant;

De 1 a 100
De 101 a 200 . . .
De 201 a 300 . . .
De 301 a 400 . . .
De 401 a 500 . .
De 501 en amunt

2. El Consell Nacional deu ésser un orga-
nisme intersectorial. Por tant, totes les co-
marques, quan elegesquen els seus repre-
sentants en el Consell tindran present
aquest criteri.

La Unió Intercomarcal, prèvia petició de
les comarques afectades i a petició d'elles,
dirimirà els problemes d'elecció de repre-
sentants en el Consell Nacional.
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EL CONSELL NACIONAL

REGLAMENTO
CAPITULO II. DEL CONSELL NACIONAL:

Art. 3. Es, entre Congrés y Congrés, el màximo
órgano de gobierno y administración del STE-
Pals Valencià, teniendo por funciones las expre-
sadas en el art. 25.7 de los Estatutos.

Art. 4. Seran miembros del Consell Nacional:
1. Representantes de cada Unió Comarcal.

Corresponderà a cada Unió Comarcal tantos
representantes como se indica en la Decisión
sobre Organización y Finanzas 2.1.1. Seran
elegidos según se indica en el art. 38.

2. Los miembros del Secretariat Nacional.
3. I .os representantes de las Secretaries Na-

cionales de cada sector sindical, quienes se-
ran elegidos según se indica en el art. 35.

Art. 5. El Consell Nacional se reunirà ordinària
y extraordinariamente según lo indicado en el
art. 25 de los Estatutos.

Art. 6 Del orden del dia de las reuniones del
Consell Nacional:
1. Serà elaborado por el Secretariat Nacional

en las convocatòries ordinartas y en las
extraordinàries decididas dírectamente por
el.

2. En las convocatorias extraordinàries realïza-
das a petición de un tercio de los miembros
del Consell Nacional seran los que hayan pe-
dido su convocatòria quienes elaboren el or-
den del dia.

3. En todo caso deberà incluirse en el orden del
dia los puntos propuestos por el 10% de los
miembros del Consell Nacional o por la Co-
missió de Garanties i Conflictes, a tenor de
los articules 12.3 y 35 de los Estatutos. Ello
siempre que, como mínirno, las propuestas
hayan sido presentadas, por escrito, al
Secretariat Nacional en su reunión anterior a
la celebración de un Consell Nacional Ordí-
nario ó 24 horas antes si se trata de uno
extraordinario. El cauce reglamentario para
presenciar propuestas es la Secretaria d'Or-
ganització í Finances.

4. Al inicio de la reunión podran inctuirse
nuevos puntos tan solo cuando sean motiva-
dos por temas urgentes no previstos y asf
sea estimado por la mitad mas uno de los
asistentes.

Art. 7, Constitucïón del Consell Nacional:
1. Quedarà constituído el Consell Nacional para

tratar los temas indicados en el orden del dia
solo si se cumplen los requisítos establecidos
en el art. 25.4 de los Estatutos: "en primera
convocatòria con los dos tercios de sus
miembros; en segunda convocatòria, media
hora después de la primera, con la mitad més
uno de sus miembros". De su constitución
levantarà acta la Secretaria d'Organització i
Finances.

2. Una vez constituido el Consell al inicio de su
reunión se entiende permanece constituido
hasta que se concluya el orden del dia, en el
tiempo previsto flexiblemente al constituirse.
Sí el tiempo se prolongase més de lo prevrs-
to, continuarà constituido si exíste et
quòrum exigido en segunda convocatòria.

3. Para tratar un punto planteado por la Comis-
sió de Garanties i Conflictes deberà estar
presente, como mínimo, uno de sus tres
miembros, con voz però sin voto. En todo
caso podran asistir a las reuniones los
miembros de dicha comissió, con derecho a
voz para cumplir su misión però sin voto.

4. Si uno de los puntos a tratar es dirimir en ca-
so, de conflicte entre miembros u órganos del
Sindicat, las partes podran asistir con de-
recho a defenderse o delegar esa función en
algun afiliado/a. En todo caso seré preceptí-
vo que se les haya comunicado expresa y di-
rectamente el tema a tratar.

Art. 8. La Mesa del Consell Nacional:
1. Se constituiré, como primer punto del orden

del dia, una vez se haya declarado consti-
tuido el Consell Nacional por. el Secretariat
Nacional.

2. Los componentes de la misma han de ser
miembros del Consell Nacional, y seran, co-
mo mínimo cinco: un presidente, dos vi-
cepresidentes, y dos secretaríos de actas,
siendo, como mínimo, uno de estos últimos
miembro del Secretariat Nacional.

3. Su actuación seré colegiada y tendra por
función dirigir los debatés, someter a vota-
ción los temas, moderar y ordenar la marcha
del trabajo. leniendo para ello todo tipo de
atribuciones, pudiendo incluso prolongar en
una hora el tiempo previsto, agotado el cual
podrà proponer al Consell Nacional una
nueva prolongación, que seré la última.

4. El Secretariat Nacionaí propondrà los
miembros de mesa, la cual quedarà así cons-
tituida sí lo decide (a mayoría simple de los
asistentes. De no ser así se presentaren por
los asistentes propuestas de mesa y se pro-
cederà a decidir sobre ellas. Si hubiese rnàs
de una propuesta resultaré elegida la que ob-
tenga mas votos.

5. La mesa elegida podrà ser revocada en sus
funciones, a petición de un tercio de los
miembros del Consell Nacional, si así lo deci-
den la mitad mas uno de los asistentes at
Consell Nacional. De suceder esto se proce-
deré a nueva elección de mesa tras la presen-
tación de propuestas. En todo caso el Secre-
tariat Nacional ha de garantizar, si tras tres
intentos no surgiese nueva mesa, que se sïga
el orden del dia, asumiendo las funciones de
mesa.

Art. 9. Una vez constituida la Mesa se proce-
derà, a tenor de ió indicado en el art. 6.4, a la
ínclusión de nuevos puntos del orden del dia.
Ello se harà en un turno cerrado de peticiones,
conocidas todas las cuales se procederà a las vo-
taciones para decidir o no su Ínclusión.

Art. 10. Ultimado, si procede, el orden del
dia, la Mesa presentarà el plan de trabajo,
incluido el tiempo destinado para ello, expresan-
do la hora prevista como final de la reunión. Tras
un turno cerrado de intervenciones, si procede,
se someteràn a votación las propuestas.

Art. 11. Si previo al proceso de decisión, para
o cual el Consell Nacional ha de actuar en pleno,

se procediese al trabajo en comisiones se
tendrén en cuenta los siguientes criterios:
1. Los miembros de cada comisión, inscrites a

ella voluntariamente con criterios de propor-
cionalidad (de formarse varias comisiones),
elegiran un moderador y dos secretarios, que
tendràn por función actuar como mesa de la
comisión y presentar al pleno los resultados
de su trabajo.

2. Si en la Comisión se trabaja partiendo de al-
guna propuesta concreta del Secretariat Na-
cional o de los que hayan pedido la convoca-
tòria del Consell Nacional, estos designaran
un portavoz, que asumirà la función de po-
nència para defender la propuesta base del
debaté.

3. Rasaran al Pleno: como conclusiones de la
Comisión las posturas que hayan obtenido el
refrendo de la mayoría simple de sus
miembros y como enmiendas las que no ob-
tuvieran tal refrendo però alcanzasen un
10% de los votos.

4. El moderador de la comisión someterà a vo-
tación los asuntos tratados cuando estime
que han sido suficientemente debatidos, de-
bíendo garantizar, en todo caso, que se
cumpla el horario establecido.

5. Las conclusiones de la Comisión procuraran
entregarse por escrito al Pleno, a no ser que,
por procedimiento de urgència, se estime de
otra manera por el Pleno.

Art. 12. En las reuniones en pleno se seguiran
los siguientes críteros de actuación:
1. Sí hubiera habido previamente trabajo en

Comisiones la Mesa de las mísmas presenta-
rà las conclusiones de las mismas.

2. Previo a cualquier decisión habré que es-
cuchar a todas las posturas, preferentemen-
te en turnos cerrados de intervenciones, pa-
ra cada una de las cuales la mesa indicarà el
tiempo de que dispone.

3. Sí se partiese de propuestas concretas, y
existiese portavoz de ellas (bien del Secreta-
riado, bien de la Comisión, bien de los pro-
ponentes) y hubiera enmendantes, se es-
cucharà al enmendante, al portavoz y la
rèplica del enmendante.

4. Tras el debaté se someteràn los asuntos a
voiación. En el caso de que fuese necesario
proceder a votaciones parciales sobre algun
asunto, concluidas las mismas habrà de re-
alizarse votación global del mismo.

5. Las Conclusiones de la Comisión que hayan
de presentarse al pleno deben-entregarse por
escrito, a no ser que, por procedimiento de
urgència, se estime de otra manera por el
Pleno.

Art. 13. Las decisiones del Consell Nacional
se tomaran en pleno, a tenor de lo indicado en el
art. 12.6 de los Estatutos. EHo teniendo presente
que estatuariamente se entiende como decisión
extraordinària cada una de las mencionadas en
el Art. 25,7.3 y 7.5de los Estatutos.

Art. 14. Las decisiones del Consell Nacional
seran vrncuíantes para todos los órganos sindi-
cales y para los afiliades y afilíadas.
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MANIFESTACIÓ CONTRA EL DECRET DE BILINGÜISME

t M SOM VALENCIANS,
NO IGNORANTS"

La manifestació del 12 de Desembre a
València contra la política lingüística de la
UCD, ha marcat una fita en la lluita per la
normalització lingüística del País Valencià.
Normalització que passa, entre altres co-
ses, per la publicació d'una Ordre Ministe-
rial que esmene les llacunes i errors del
Decret de Bilingüisme, (veure All-i-Oli, de
desembre, pàg. 29 i 30) tot contemplant
l'obligatorietat d'un ensenyament racional i
científic de i en la nostra llengua.

Les accions mampreses des de diversos
angles culturals, sindicals i estudiantils, van

confluir el 12 de Desembre en una mostra
multitudinària, on s'aplegaren moltes dese-
nes de milers de valencians.

Malgrat les tergiversacions a que ens té
acostumats certa premsa valenciana i la mi-
nimització, des d'aquesta, de la xifra d'as-
sistents, la manifestació va constituir un
èxit. Només cal dir-ne que quan el cap es
trovapa a la Plaça de Saragossa, la cua tot
just entrava al carrer St. Vicent, procedent
de St. Agustí, mentre que els manifestants
omplien els carrers que constituïen la pri-
mera part del trajecte: St. Vicent, Periodis-

LES FRUSTRACIONS DEL
XIQUET CATALAIMO-PARLAIMT

El xiquet que parla valencià és una
víctima de les guarderies on, només
obrir la porta, es troba una llei antipeda-
gògica obligant-lo a esborrar la llengua
que ell du de casa. I com que, per ser xi-
cotet, aquesta no està consolidada en-
cara, la intrusió de l'altra danya seriosa-
ment el seu cervell.

Quan el xiquet està fent qualsevol co-
sa, la parla es converteix en un dels ins-
truments d'aprenentatge més impor-
tants. Parlant s'ensenya a treballar i a
conviure arnb els altres. Aquesta activi-
tat li serveix per a replegar molta infor-
mació i per a anar fent la seua pròpia ex-
periència, juntament amb la dels qui
l'envolten. Però, què fa al País Valencià
el xiquet que quasi no sap parlar en cas-
tellà?

El mestre introdueix la llengua escrita
donant-li al nano incentius nous per a la
conversa. En l'escriptura es tracta de
crear el clima agradable perquè hom li
prenga gust a aquesta activitat, sempre
de la mà del llenguatge oral. Però, què
fa al País Valencià el xiquet que parlant i
escoltant en valencià ha d'escriure en
castellà?

Al llarg de les primeres etapes, el nen
escriu sobre la casa, la família, els ani-
malets que coneix, o tots els punts que
toquen ía seua manera de veure les prò-
pies vivències. Però, què fa al País Va-
lencià el xiquet que ha viscut una expe-
riència i es veu obligat a descriure-la en
castellà?

Totes aquestes preguntes tenen una
resposta: el xiquet es frustra.

Cal alertar els mestres sobre les ne-
cessitats lingüístiques de l'alumne
catalano-parlant. Si aquest quasi no co-
neix el castellà, com pot desenrotllar el
pensament abstracte quan es troba en
la situació de discutir qüestions no pre-
sents?; com pot fer ús del llenguatge
quan es veu obligat a fer comparacions,
o a elegir, o a utilitzar mots relacionals
de l'estil d'"entre, sota, ara, adés..." si
amb el seu vocabulari duplicat va de
mareig en mareig? Resumint: com pot
desenvolupar les habilitats lingüístiques
de comprensió, denominació, descrip-
ció, categorització, denotació, de posi-
ció, seqüenciació, raonament, etc., si li
hem creat un conflicte lingüístic que
bloqueja aquestes activitats?

Al primer colp d'ull pareix que el xi-
quet catalano-parlant és una víctima i
que els pares i els mestres —per con-
sentir aquesta situació— els seus bot-
xins. Però la cosa és més sofisticada, i a
la pregunta que bull aleshores en la
ment de tots: "per què sent a l'escola
aquesta qüestió de la llengua tan impor-
tant, els organismes corresponents no
han posar el remei fa temps ja?", exis-
teix una resposta ben clara: "la qüestió
de la llengua, fins ara, és una qüestió
política. Ni la psicologia, ni la sociolo-
gia, ni la pedagogia tenen res a fer
mentre el problema depenga d'ideolo-
gies clarament diglòssiques.

Maria

Sempere Montiel

ta Azzati, PI. del País Valencià, novament
St. Vicent, PI. de Saragossa. Un bon gra-
pat, doncs,de desenes de milers.

La convocatòria n'havia estat feta pel co-
mitè de vaga de la Universitat, i l'abona-
ven diversos partits, entitats culturals i sin-
dicats (MCPV, PNPV, PSAN, PSUPV, PT-
PV, LCR, SPV, USO, CSUT, SUPV, ST-
PV, etc.).

Entre els grups parlamentaris s'hi trobava
el PSOE, que així es va apuntar el "tanto"
que havia perdut no abonant la manifesta-
ció del 21 de Novembre. En tant el que PC
—amb gran goig per part del diari
"decano" — , s'hi va voíer desmarcar en
una nota publicada a la premsa el dia
d'abans. Tanmateix, l'organització univer-
sitària del PCPV i les Joventuts del PC eren
presents a la convocatòria.

Pel que fa als diversos comunicats de
premsa, el to surrealista, corn és normal, el
va posar el del GAV que declarant-se en la
introducció "entidad cultural enemiga de
violencias" —ells sabran per què fan una
afirmació que hauria d'ésser òbvia — , con-
fonia l'Estatut de Centres amb un "estatuto
de estudiantes", oblidava els termes reals
en què estava feta la convocatòria, mentia
en dir que era il·legal, per a acabar
inventant-se un melodrama: "condenamos
esta manipulación que se pretende hacer
con ninos (,;?) precisamente en su Arïo In-
ternacional".

"Ninos" no n'hi va haver, però joves i no
tan joves, n'eren milers els qui tenien ben
clar el que cridaven: "Som valencians, no
ignorants", "País Valencià parla català",
"Dimissió, Conseller d'Educació"...

El món de l'ensenyament des de la do-
cència i la discència ha pres postura front a
la proposta d'anormalització lingüística que
representa el Decret de Bilingüisme amb la
corresponent Ordre Ministerial en projecte.
I és des d'aquest món de l'ensenyament
que s'ha de combatre la ignorància i la in-
cultura, principals enemics —aquesto sí—
del poble valencià.

C.M.
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lelex
La Magistratura de Treball de Pamplona ha condemnat a la SEAT a readmetre el tre-

ballador d'Authi, Pedró Ollo Yoldi, amb idèntics drets que els que li correspondrien de no
haver estat acomiadat fa sis anys. Pedró Ollo fou acomiadat per Authi el 22 de desembre
de 1973. Després de la suspensió de pagaments d'aquesta empresa i les negociacions
corresponents, la SEAT es féu càrrec de tota la plantilla y es comprometia a contractar tot
el personal d'Authi. El treballador, com a beneficiat de l'amnistia laboral promulgada en
1977, deu ésser readmès per la SEAT.

Recentment, la Conselleria d'Indústria i Comerç feia pública la decisió de les confedera-
cions empresarials d'Alacant, Castelló i València de sol·licitar del Ministeri d'Indústria la
creació de la unitat territorial de l'IMPE (Instituto de la Requeria y Mediana Empresa) per a
la regió. L'empresarial valencià considera fonamental la unitat com a base per a la defen-
sa dels interessos comuns i davant d'un futur autonòmic.

El 31 de novembre se celebrà a València una manifestació contra l'atur i la llei de col·lo-
cació convocada per CC.OO, U.S.O. i U.G.T. Aquesta central es retirà al darrer moment per-
què, segons deia, no s'havien complit els acords unitaris, tot apareixent pancartes i
escoltant-se consignes en contra de l'Estatut dels Treballadors. La Unió Intercomarcal de
València, del S.T.E. del País Valencià, es va adherir a aquesta manifestació, que va seguir
el recorregut ja clàssic, si bé no fou molt concorreguda. Finalitzà a la Glorieta, on hi hagué
parlaments en els que es va incidir en l'atur com a conseqüència d'una societat capitalis-
ta, les multinacionals com a causants de la crisi actual, la necessitat de la unitat sindical,
í l'atur, que és de més d'un milió i rnig en tot l'Estat i de més de 130.000 al País Valencià.
S'adheriren d'altres centrals i sindicats i partits d'esquerra. Per al dia 13, CC.OO i USO
convocaren una manifestació en contra de l 'Estatut dels Treballadors.

L'Institut Nacional d'Estadística informa que en el tercer trimestre de l'any actual, el
nombre d'aturats ha augmentat en 100.000- Aquest augment suposa un ritme de més de
1.000 nous treballadors/dia sense treball durant aquestos mesos. El nombre de nous ocu-
pats en aquest temps fou de 90.000.

El grup d'aturats que cerquen treball per primera vegada, ha experimentat un gran aug-
ment, pel que cal pensar en la tesi de la no-incorporaciò dels joves en busca de treball.
Aquest és un problema molt greu si a més a més considerem que aquest grup de treballa-
dors és de mig milió, una tercera part del total d'aturats censats per l'INE.

Al Pais Valencià, segons CC.OO. hi ha 70-000 joves aturats menors de 25 anys o que no
troben el seu primer treball. El dia 8 es féu una manifestació a València, en protesta contra
aquesta situació.

En les tres primeres setmanes de novembre, l'import de les actes d'infracció contra
l'assegurança de desocupació a Alacant fou de 1.750.000 pts. Les denúncies es van fer
Contra onze empreses i 17 treballadors A primers de novembre el nombre d'aturats a Ala-
cant era de 28.632. dels que 17.998 cobren subsidi de desocupació, (segons les dades ofi-
cials). Elx és la població de major incidència amb més de vuit mil aturats.

La Junta executiva de l'Associació Provincial de Jubilats i Pensionistes ha convocat el
ple de l'associació per a preparar el Congrés regional que crearà pròximament la Federa-
ció de Jubilats del Pais Valencià.

El Sindicat de la Indústria del Metall de la C.N.T. celebrà recentment una assemblea pre-
paratòria del Vé Congrés que la C.W.T.-A.I.T. va fer a Madrid del 8 al 16 de desembre.

La vaga de professors adjunts d'Universitat iniciada el 29 de novembre continuava enca-
ra a finals de desembre. No hi havia garanties sobre les solucions adoptades. La vaga es
fa en quasi tots els districtes universitaris per aconseguir una retribució d'acord amb el
seu coeficient i amb efectes retroactius des de primers d'octubre.

Els Hospitals Clínics de l'estat van desenvolupant una vaga intermitent. Els 18.000 tre-
balladors mantenen d'aquesta manera el seu desig d'integrar-se a la Seguretat Social. La
vaga afecta al personal mèdic i al no mèdic i suposa la suspensió de tots els serveis, ex-
cepte els d'urgència.

Les centrals sindicals CC.OO i U.S.O. convocaren unitàriament una aturada parcial de
dues hores, el dia 7 de desembre, en protesta contra l'estatut dels Treballadors, imposat
per UCD i la gran patronal CEOE. Segons fonts sindicals la incidència al llarg del País Va-
lencià fou molt significativa. Aquesta acció es desenvolupà paral·lelament a d'altres mobi-
litzacions a l'estat Espanyol convocades per les mateixes centrals.

El dia 7 de desembre se celebrà a València una manifestació d'uns vuit mil llauradors de
iotes les comarques del Pais Valencià, organitzada per la Unió de Llauradors i Ramaders.
En els parlaments s'exposà el paper de la Unió en l'organització del camp des de la base
per a oposar-se al caciquisme i al monopoli, fa necessitat de la inclusió dels treballadors
del camp en el règim general de la Seguretat Social, i l'ordenació dels conreus. El camp as-
pira a merèixer la mateixa consideració que els al t res sectors de la producció.

A Portugal, després del triomf de la dreta a les eleccions generals, les centrals sindicals
Intersindical i UGT han anunciat ja la seua oposició activa al futur gabinet de Sa Carneiro,
que modificarà segurament les darreres mesures de Lurdes Pintasilgo sobre la supressió
del màxim salarial del 20%.
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CORRES-
PONSALS

BAIX VINALOPÓ
COORDINADORA PER A
L'AUTONOMIA DEL
PAÍS VALENCIÀ

Aunque con algo de retraso, también en las
comarcas de! sur se han celebrado acciones de
protesta contra el Decreto de Bilingüismo y la
Orden Ministerial que lo desarrolla. En Elx se ha
constituido una Coordinadora por la autonomia
del País Valencià, integrada por diversos parti-
dos políticos, centrales sindicales y orcjaniza-
ciones culturales, contando con la colaboración
de los concejales socialistas y comunistas. Esta
Coordinadora ha organizado en la semana del 17
al 21 de Diciembre unas charlas-debate públicas
sobre el Decreto de bilingüisme y sus conse-
cuencias sociales y culturales, enmarcando todo
ello en la campana antiautonómica que està lle-
vando a cabo la derecha en nuestro País. Entre
los objetívos de esta Coordinadora estén el tra-
bajar de forma continuada por elevar la concien-
cia autonòmica y nacionalista de la clase trabaja-
dora de Elx, así como defender la lengua y cultu-
ra del País Valencià. Pensamos que tanto a nivel
de trabajadores de la ensenanza como del resto
de clase trabajadora es necesario que todas las
organizaciones se planteen el tema con seriedad
y lo lleven a sus bases. En este sentido, y como
Unió comarcal del STE-PV, tenemos una impor-
tante labor a desarrollar.

ELX

A pesar de las numerosas presiones hechas al
Ayuntamiento y de las promesas del concejal-
Presidente de la comísión de Educación (de lo
cual parece que va a dimitir), el trimestre ha pasa-
do sin que se constituyera el Consejo Municipal
de Educación. Un grupo de trabajo del Sindicato
ha elaborado una propuesta de funcionamiento
de este órgano para ser estudiada por los afi-
liados y afiliadas y hacer nuestro proyecto defini-
tivo en una Asambiea de representa n tes sindica-
les que celebraremos el dia 16 de Enero. Entre
nuestros objetivos sindicales estan el potenciar
estos órganos tanto a nivel Municipal como de
barrios o zonas.

ELX

Últimamente se han estado celebranrjo en Elx
unas reuniones de maestros para ver la forma de
ayudar a la viuda e hijo de tres aíïos del compa-
iïero Santiago Prat Pons, muerto por enferme-
dad cuando estaba en ejercicio y sin derecho pa-
ra la viuda de recibir pensión. Queda claro aquí,
una vez més, las deficiencias e injustícias de la

MUFACE y la necesidad de luchar por mejorar
sus servicios. Para ayudar a la viuda e hijo se han
abierto dos cartillas a nombre de Maria Josefa
Mora García.

Caja de Ahorros de Alicante y Murcià n."
36.504. Oficina 0006 y n." 5405, oficina 0141.
Ambas en Elche.

CREVILLENT
Después de varias reuniones, el dia 15 de dí-

ciembre se celebro una concentración y acto
unítario en defensa de la escuda pública y
contra el Estatuto de Centros y los Presupuestos
Generales para educación. Las caracteristicas de
este pueblo, con rnayoria comunista en el Ayun
tamiertto, y alcalde maestro, crean buenas con-
diciones, en principio, para el trabajo por la es-
cuela pública. Però no basta con elío sinó que es
necesario el trabajo de padres y trabajadores de
la ensenanza, especialmente los afiliades al ST E-
PV de Crevillent. Este trabajo ha empezado y pa-
ra enero estan previstas una sèrie de charlas-
coloquio en Asociaciones de Vecinos.

MELCKOR BOTELLA

SANTA POLA
El pasado dia 2 de diciembre, organízado por

el Ayuntamiento de Santa Pola y la uníón local
del STE-PV, tuvo lugar en el teatro-cine Chapí
un acto de caràcter informativo sobre la Escuela
Pública. En el mismo intervinieron: Pedró Oliva-
res (STE-PV local), Alfredo Santos (CC.OO).
Agustín Giménez (FETE-UGT), José Joaquín
Pérez (miembro del secretariado del STEA-PV) y
cerrando el acto, el senador por Alicante José
Vicente Bevié.

Por ser temas también de candente actualidad
se trataron la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, el proyecto de estatutos de centros no

universitarios, así como los problemas que plan-
teaba el desarrollo del decreto de bilïngúismo.

Así mismo y en la Asociación de Vecinos
"UNITAT" se han venido desarrollando unas
mesas redondas sobre aquelles aspectos del sis-
tema educativo que van a ser de inmediato trata-
miento en las Cortes. En estàs mesas redondas
han participado, entre las distintas fuerzas
políticas sociales y sindicales, la unión local del
STE-PV. Dada la importància de la temàtica tra-
tada se seguiran estos debatés a lo largo del mes
de enero.

OLIMARTO

L'HORTA
MUSEROS

Durant tota la setmana del 10 al 16 de de-
sembre, s'ha celebrat a Museros una SETMANA
CULTURAL organitzada per l'Ajuntament í
d'altres entitats culturals del poble. El S.T.E.
País Valencià ha participat molt activament en la
seua preparació. Han estat moltes i molt va-
riades les activitats de la setmana i els organitza-
dors estimen com a molt profitós el balanç final.
Hi va haver conferències sobre història ÍProf. Ba-
dia), Educació (Pcof. Anaya) i s'hi va parlar sobre
Ecologia amb una pel·lícula i tothom pogué
aprendre a ballar les danses durant la setmana.
El darrer dia, fou l'Homenatge a Vicent Andrés
Estellés amb la participació de cantants i 9fuP de
danses.

MASSAMAGRELL
El dia passat 13 de desembre, i convocada per

l'Ajuntament d'aquest poble, es va celebrar una
Taula Redona sobre diversos temes relacionats
arnb l'educació: Estatut de Centres, Pressupos-
tos del Govern en matèria educativa, Subven-
cions, i Decret de Bilingüisme. La llarga durada
del debat, va impedir que es tocassen la resta
dels temes de l'ordre del dia. Varen ser quatre
hores de llarga polèmica sobre els tres primers
temes que s'han assenayalat al principi, i que es
van tractar tots al mateix temps. Hi va haver forta
representació dels religiosos que tenen col·legis
privats a) poble (El col·legi Sant Llorenç de Brin-
dis entre ells), i també tina bona representació
de mestres estatals (Els privats, sembla que no
se n'assabentaren). Tanmateix, la presència de
pares va ésser ben minsa: ni a l'Ajuntament ni
als directors dels col·legis sembla que els interes-
sarà massa que el poble s'assabente de certes
coses. Esperem que la pròxima convocatòria re-
sulte millor,
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LA SAFOR

CONSTITUCIÓ DEL
CONSELL NACIONAL

El 15 de desembre es va constituir a
Gandia, amb la presència de 35 con-
sellers, el Consell Nacional del STE del
País Valencià. Hi eren representades
tes següents comarques: La Plana de
Castelló, La Plana Baixa, Pla de l'Arc,
Vinalopó Mitjà, Baix Vinalopó, Alcoià-
Comtat, Marina Alta, Marina Baixa,
L'Alacantí, Vega Baja, Horta Sud,
Horta Nord Alta, Horta Nord Baixa,
València-ciutat, Vall d'Albaida, La Sa-
for, Camp de Morvedre, i La Ribera.

Amb aquest fet ha culminat l'estruc-
tura organitzativa del sindicat, que en
el seu dia es formà a partir dels tres sin-
dicats provincials, malgrat que encara
resta pendent la proposta de dissolució
del STEA d'Alacant, el SATE de Va-
lència i el STEC de Castelló.

Del treball realitzat en comissions cal
destacar: l'aprovació del reglament in-
tern, l'elaboració del pla financer i l'es-
tudi de les plataformes d'urgència dels
sectors.

Respecte a la línia d'acció sindical,
es va constatar la necessitat de recu-
perar el procés assembleari, de superar
el funcionament provincial —que
implica un bon funcionament tant del
Secre ta r ia t com del Consel l
Nacional — , la lluita en la conflictivitat
a nivell de sector, i anar millorant les
nostres connexions amb la resta de la
classe treballadora.

S'analitzà la política d'aliances a
portar pel STE del País Valencià i la in-
cidència a tenir en el procés autonòmic
i de normalització linguüística,
acordant-se la participació activa en
totes les lluites encaminades a aconse-
guir aquest fi i que avui queden
concretades en les mobilitzacions
contra el decret de bilingüisme i els
projectes d'ordres ministerials que el
desenvoluparan.

A les deu de la nit es va concloure la
reunió del Consell Nacional, decidint-
se la realització d'una nova convocatò-
ria extraordinària per a tractar alguns
punts de l'ordre del dia que per qüestió
de temps quedaren ajornades.

PLANA BAIXA
ONDA. Parece ser que la problemàtica del colegio nacional Baltasar Rull de
Onda que destacébamos en el anterior número no ha terminado. La aglomera-
ción de alumnos continua, lo cual obliga a'un funcionamiento del centro por tur-
nos de mariana y tarde. Como de costumbre la solución, que era provisional, se
està convirtiendo en situación permanente. No se ve claro que las clases comien-
cen tras las vacaciones navidenas con el horario normal.

La entrega del nuevo edificio està todavía pendiente de la tramitación burocrà-
tica. Y mientras, ninos y profesores sufren los inconvenientes de los "privilegies"
de la ensenanza estatal.

PLANA ALTA
CASTELLÓ. Acció Cultural del País Valencià va fer la seua presentació a la
ciutat de Castelló mitjançant una sèrie de taules redones. Així, el divendres 21 de
desembre a l'edifici Vidriola de la Caixa d'Estalvis van fer una Taula redona sobre
l'ensenyament al País Valencià on estaven invitats Jospe-Lluís Barceló, ex-
conseller d'Educació, Vicent Pitarch, regidor del nostre Ajuntament responsable
de la Comissió d'Ensenyament, i Josep Iborra, sots-director de l'Institut de Cièn-
cies de l'Educació de la Universitat de València.

L'assistència fou molt minsa, tant de públic com de les persones invitades.
Vicent Pitarch i Maite Rambla van fer un comentari entorn a la situació actual

de l'ensenyament al País Valencià en general, i en particular el panorama de l'en-
senyament de la llengua.

LA RIBERA ALTA
ALZIRA. Diverses institucions culturals, ciutadanes, polítiques i sindicals,
entre les quals es trobava el S.T.E.-P.V. protagonitzaren el dia 8 de desembre
una tancada a l'Ajuntament d'Alzira per a denunciar el Decret de Bilingüisme,
exigint uns punts mínims a l'ordre ministerial, entre ells la dedicació obligatòria
de cinc hores de valencià a tots els centres de l'ensenyament. Així mateix, deci-
deixen demanar en un comunicat: "davant la repressió, amenaces i coaccions i
altres postures antidemocràtiques i feixistes: La dimissió del Governador de Va-
lència i del Conseller d'Educació de la UCD i del director i president de la Junta de
l'Associació de pares de l'Institut "Rei En Jaume" d'Alzira.
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VICENTE RAMOS
Don Vicente Ramos Pérez es un tipico representante de la Cultura

oficial alicantina duran te los afios del franquisme. A lo largode la omi-
nosa cuarentena. ha ido acumulando todo tipo de distinciones, desde
correspondències de Academias a la Cruz de Caballero de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, pasando por numerosos premios literarios,
la dírección de la sección de Filologia y Literatura del Instituto de Es-
tudiós Alicantinos, etc. Todo lo cual no le ha impedido ser un grafórna-
no impenitents y publicar, con regularidad digna de mejor causa,
libros y libros sobre las mas diversas materias: desde unas
"Características éticas y psicológicas que deben reunir los emplea-
dos de las Cajas de Ahorros" —sustanciosa aportación a la Filosofia
Aplicada— hasta íncursíones en los hontanares poéticos. Su obra, úl-
timamente, se ha decantado por el camino de la historiografia localis-
ta: no en vano es don Vicente cronista oficial de la Provincià. Arnenaza
don Vicente, al paso que va, con no dejar fragmento de la historia ali-
cantina sin tocar: desde las peripecias del Hèrcules Club de Futbol
hasta la Guerra Civil, pasando por la Historia del Teatro Principal y la
de don Antonío Ramos Carratalà, prohombre de la Caja de Ahorros del

Sureste. A mas de la administración, casi en propiedad, de los restos
literarios de Gabriel Miró, Azorín e incluso Miguel Hernàndez. Autor de
bibliografías alicantinas y alicantinistas, defensor de la "alicantíni-
dad", trascendido en última instància de mediterraneidades, rastre-
ador constante deí espiritu de la provincià, continuador de la obra de
otro insigne polígrafo alicantino, Figueras Pacheco, partícipe en va-
riadas polémicas que amenizaron los tristes aiïos del franquisme, etc.

Andaba, pues, don Vicente elaborando su teoria de la alicantinidad,
cuando de repente, como la primavera, llego la democràcia o la refor-
ma rupturada o lo que cofïo sea lo que ha pasado aquí, si es que ha pa-
sado algo, desde 1975 hasta ahora. Ya tenia don Vicente elaborada su
teoria: citemos —imitando su ejemplo— "...alumbró (hacia 1931), en
los alicantinos, la conciencia de una autèntica personalidad, de lo que
nosotros venimos denominando alicantinidad. concepto que respon-
de al ser de la provincià. Bajo esta nueva íuz esencial, creció el alican-
tinismo, es decir, el sentimiento de amor hacia el ser y el existir de los
alicantinos y de lo alicantino" ("Historia de la provincià de Alicante y
de su capital". Excma. Diputación Provincial. Alicante. 1971). Y he
aquí que, al calor de la nueva època, resurgen autonómicos proposi-
tos (ya combatidos por don Vicente en la obra citada, al citar la he-
roica defensa de alicantinos ante los ataques "absorcionistas" de Va-
lencià y Murcià, que amenazaban "el ser de la alicantinidad"), se
habla del País Valenciano, etc. Y don Vicente se ve obligado a entonar,
a través de las sufridas pàginas de la prensa, el "no es esto, no es es-
to" orteguiano. El oro pancatalanista ha penetrado en todas parles, y
la alicantinidad ha de dejar paso —pocos defensores tiene en estos
momentos— a la "valencianidad-bien-entendida". Don Vicente acude
a citar a ilustres desconocidos en apoyo de sus asertos, tal vez con la
esperanza de que el dia de pasado mariana algun otro insigne
polígrafo trace, a partir de los textos de don Vicenle, un panorama de
lo que ahora està sucediendo entre nosotros. y nos advierte que, a fin
de cuentas, la democràcia tiene poco que ver con los partidos
politicos, que estamos rornpiendo la unidad de Espana {í,Dónde he-
mos ofdo esto?), etc., etc. Y otras conas, como el asunto de la bande-
ra, la parafernalia del mozàrabe. de las graves u hondas diferencias
entre valenciano y catalàn, etc, etc. Dia a dia, implacablemente, nos
ilustra en la prensa. al tiempo que termina libros sobre el pancatala-
nismo y sobre Gabriel Miró, desde la cumbrede su Olimpo provinciano
nos ilurnina y nos defiende, moderno Àngel de la Guarda, de las
acechanzas del impío oro moscovita-cuatribarrado.

En suma, don Vicente se ha convertido en una espècie de procónsul
de la valencianeidad-bien-entendida-regnícola en este Alicante de
nuestros pecados, menfotista. liberal a fuerza de no hacer ni punetero
caso de nada, pacifico tal vez por la oquedad de su cabeza... Digna
culminación de toda una vida ejemplar.

Héctor

Nota. Se admiten apuestas —nosotros pagaremos con oro catalàn—
a que don Vicente contesta a este articulo y a que hay mas de cuatro
citas en la contestación. Nosotros solamente hemos utilizado dos...

BUFETADES
ANGÈLIQUES

Tots hem estat víctimes innocents
d'aquelles històries de por que de tant en
tant algun clergue sàdic ens contava. His-
tòries terrorífiques de dimonis peluts amb
cua de drac í banyes de cabra que sempre
s'emportaven a l'infern els xiquets dolents.
Tanmateix, d'aquesl terrorisme psíquic no
hi ha massa testimonis escrits, i moltes de
les històries més sagnants les coneixem
només a través de la tradició oral.

A les nostres mans ha arribat un
d'aquests testimonis escrits, una vertadera
perla en el seu gènere: "El Mes de Mayo a
Maria Inmaculada", l'autor del qual, José

de Pablo Romero, aconseguí per al llibret
que passàs a ser text oficial de les Escoles
d'aquella època, la postguerra: "Para que
pueda utilizarse en las Escuelas Naciona-
les de Espana... aprobado por la Dirección
General de Primera Enserïanza el 6 de No-
viembrede1939".

El llibret és una trista mostra del que
s'ha volgut anomenar el Nacíonal-
Catolicisme. Tot són càstigs i amenaces
("El Nih'o Jesús os castigarà terriblemente
si..."), al·lusions a ideologies vençudes
("...secuaces del demonio, que son ahora
los comunistas", "Contra todas las
herejías comunistas, socialistas, anarquis-
tas, masónicas y judias..."). En alguna oca*
sió la crueltat és tan esperpèntica que Ituny
de provocar la por, més aviat ens fa ganes
de riure. Vegeu si no:

Pag. 19: "... en cambio una nina queesta-

ba distraída en el templo y enredando, salió
un àngel del sagrario Y LA DIÓ UNA FUER-
TEBOFETADA".

Pag. 31: "Maltratado un nino, a quien
querían obligar a levantar el pufto y blasfe-
mar, mientras el se negaba, le hicieron m'l
perrerías y ultrajes, CORTÀNDOLE EN PE-
DAZOS y dàndole muerte inhumana a vista
de su misma madre".

Pag. 33: "... el nino desobedeció y se su-
bió a ía torre; allí se encontró con la muer-
te: UNA CAMPANA AL VOLTEARLA LE
COGIÓ".

Pag. 47: "Un difunío al ir a ser enterrado
SE LEVANTÚ DEL FÉRETRO para asegurar
que en virtud de haber llevado el santó es-
capulario (de la Virgen del Carmen) y
curnpliendo sus obligaciones al dia si-
guíente, sàbado, seria librado del fuego
atrocísimo del Purgatorio".
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Som ja en un nou any. Les festes de
Nadal és probable que encara facen niu
en nosaltres. Els joguets i joguines, tots
lluents i bonics, encara estan a les
mans dels xiquets i xiquetes del nostre
País. Joguines, les més de les vegades,
molt complicades i estereotipades,
amb uns mecanismes excessivament
desarrelats del medi. Nines que parlen,
caminen, demanen pipi, canten
cançons, cotxes tele-dirigits, carrets
que s'agronsen tots sols...

D'altra banda, esports i jocs tan
entranyables per a tots nosaltres a tot
arreu de les comarques del País, van
perdent-se a poc a poc. Uns diuen que
és l'hora det progrés; altres, que això
està ja molt passat; altres...

Aquest mes, el RACONET vol tornar
a reviscolar un joc, que ben bé podria
considerar-se com el JOC NACIONAL
del País Valencià. Es tracta de PIC I PA-
LA.

El joc estava estès pertot arreu del
País Valencià, prenent a cada comarca
un nom diferent: PIC, PIQUÉ, L'ES-
CAMPILLA.

PIC I PALA
Per tal de jugar-hi, cal que cerquem un

camp de terreny prou ample.
El pati de l'escola pot aprofitar perfecta-

ment, puix al carrer ho impossibiliten els
cotxes i la circulació. A més del terreny,
també cal fer-se una pala de fusta amb un
mànec, i un pic, és a dir, un bastonet de
fusta de 10 cm. de llargària poc més o
menys, el qual ha d'acabar en punta a les
dues bandes. La pala, de 40x10 cms., ens
aprofita per tal de colpejar un dels extrems
del pic i, així, fer-lo saltar.

Quan el bastonet és enlaire, el mateix ju-
gador torna a pegar-li amb força, per poder
fer-lo anar tan lluny com puga.

Amb açò, tindríem la mecànica general
del joc de PIC I PALA. Sols caldria que
explicàssem pràcticament com ha de jugar-
se, per tal de poder organitzar a les nostres
escoles CAMPIONATS ESCOLARS de PIC
i PALA o d'ESCAMPILLA, que és el ma-
teix.

COM HEM DE JUGAR?

Es fan dos equips d'igual nombre de ju-
gadors en cada part. Han de ser redui'ts
(tres contra tres).

Quan un equip llança, els contraris són a

una • distancia prudencial del lloc del
llançament. L'equip que aguarda, ha d'aga-
far el PIC quan estiga en moviment; no mai
quan estiga parat,

Els equips alternen en el llançament per
tal de tenir les mateixes oportunitats.

La persona que colpeja el PIC, ha de
situar-se en un petit rotle i sols colpejar una
sola vegada. Si l'equip que és a l'aguait
agafa el pic per l'aire, mai no podrà anotar-
se cap punt el grup que estiga colpejant.

Quan l'últim de l'equip ha colpejat el PIC,
si el PIC no ha estat atrapat, una de les per-
sones que ha intentat empomar el pic, el
llança amb la mà des del lloc on és cap al
cercle on es troba la PALA.

Si el responsable de picar amb la PALA
l'empoma, no podran apuntar-se cap punt,
però si no ho fa, l'equip de persones que
estava aguardant, podrà demanar tants
punts com distància en PALES creuen que
hi ha des del cercle fins al lloc on es troba el
que ha llançat el PIC amb la mà. Aquesta
distància es comprova, i si coincideix la dis-
tància amb la quantitat de PALES, l'equip
pot apuntar-se els tants.

Podria se aquest un bon motiu per
ajuntar escoles que estiguen aprop i or-
ganitzar un bon CAMPIONAT ESCO-
LAR COMARCAL DE PIC I PALA.

EL BAIX VINALOPÓ
— Días 23 y 24 de Febrero.
— Para saber aproximadamente el número de

interesados, comunicarlo antes del 9 de Febrero
a ias sedes de los Sindicatos en Valencià, Cas-
telló o Alacant ó tambíén llsmando directamente
al C. Menéndezy P., tel. 4601 97. Preguntar por
Mercedes Pelayo.

PROGRAMA DE LA EXCURSION

-Dia 23

— De 11 a 11.30.— Reunión de los excur-
síonistas en el Paseo de la Estación de Elx (Par-
ques). Junto al Monumento al maestro.

— De 11.30 a 13. — Visita al yacimiento arque-
ológíco de "La Alcudia"

— De 13 a 14 horas.— Paseo por el Parque,
Hort de Baix, Jardines, etc.

-De 14a 15.30.- Comida.
— A las 16 horas. — Proyección de la película o

de las diapositivas de A. Castillejos sobre la Fes-
ta o Misteri d'Elx. Èxplicación.

- De 19 a 21 horas. — Visita al Palacio de Alta-
mira, convento Clarisas y Basílica Sta. Maria.

— Por la noche.— Paseo por el barrio tiptco
"El Raval" yjuerga.

-Se dormirà en un Colegio (TRAER SACOS
DE DORMIR) o en pisos particulares o, si se ve
necesario, se buscarà un hostal.

— Dia 24: (Domingo]

— Después de reunirnos y desayunar iremos
de visita a Crevillent, para ver el Museo de escul-
turas de Mariano Benlliure y la Exposición de At-
fombras. (Los companeros de Crevillent nos pre-
pararan algotípico).

— A continuación, y en la mísma manana, ire-
mos a SANTA POLA a visitar el Castillo, el puer-
lo, Sta. Pola del Este y, si el tiempo no lo impide,
iremos de excursión a la Isla de Tabarca.

— Mediodía.— Comida. Despedida y cierre...
— Por sí algun companero o companera se in-

corpora tarde a la excursión y quiere encontrar-
nos, puede llamar al telefono 46 27 76 y allí le
daran información.

— No es posible decir un precio aproximado
de las comidas, però podéis calcularlo vosotros.
Se procuara que las comidas sean típicas: Arroz
con costra, vino de Matola, etc.
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dels Ports al Baix Segura
LA COMARCA

Extensión: 487 km
Limites: Norte con la Comarca deí Vinalopó

Mitjà y Campo de Alicante.
Este con el Mar Mediterràneo
Oeste y Sur con la Comarca del Bajo Segura.
Población: 190.827 habitantes.
Densidad: 336habitantes/km
Municípios: Crevillent-Crevillente, Elx-Elche,

Santa Pola.
La capital de esta comarca, Elx, ha conserva-

do una tradición a lo largo de los siglos: El Miste-
ri d'Elx. Drama sacro-lírico que data del siglo
XIII, texto en habla valenciana sobre el misterio
de la muerte y Asunción de la Virgen. Es repre-
sentada el 14 y 15 de agosto, protagonizada, to-
da, en el interior de la Basílica de Santa Maria,
por hombres.

En esta zona se asentaron colonias íberas y ro-
manas que han legado restos tan importantes
como la Dama de Elx y La Alcudia. Posterior-
mente visigodes y musulmanes habitaron esta
ciudad, ya populosa en la Edad Media.

Las manifestaciones populares en esta comar-
ca son comunes. En especial el folklore musical
les lleva a la formación de grupos y masas cora-
les que mantienen vivo el gusto por las Habane-
ras. Estàs canciones populares armonízan con
las manifestaciones religiosas de la Semana
Santa en Crevillente y danzas típicas como el
"Ball Xafat" del Campo de Elx.

Però es la palmera el elemento mas represen-
tattvo del paisaje de la comarca. Su abundància,
centrada en torno a la ciudad de Elx, ofrece el as-
pecto de un gran bosque que bordea la parte sur
de la ciudad. Cultívos típicos, alternando con es-
te érbol, son el trigo, el granado y las hortalizas.
El Campo de Elx, cuyas tierras estén enriqueci-
das por los aportes de las aguas sobrantes del
Río Segura, permite los cultives del tomate, pi-
miento, alcachofas, melones y sandías. Alternan
con ellos algunas plantaciones de limoneros, al-
mendros y uvas de mesa.

Esta variedad de cultivos se asienta en una co-
marca de elevado (ndice de aridez, en donde la
pluviosidad es escasa y determina siete meses
de sèquia y una media pluviométrica alrededor
de los 300 mm. anuales.

Este caràcter estepario se manifiesta en una
vegetación espontànea, tipificada en el mar-

galló, romaní, romer blanc, esparreguera, vibo-
rera y algunas salicornias, asentadas sobre las
zonas de saladar del este y sur de la comarca.
Soto en las proximidades a la Sierra de Crevillen-
te, única elevación Ímportante de la comarca,
aparecen manifestaciones de arbustos y a su pie
una gran zona de dominio espartal. Al pie de es-
ta sierra se extïende todo el llano cuaternario que
ocupa la comarca. En ella se intertalan las pe-
quenas sierras miocénicas de Santa Pola, Sierra
del Molar y la zona de saladares, en Is que des-
emboca con dificultad el río Vinalopó.

ELX
En esta ptanicie litoral se asientan los núcleos

citados. Elx(nacido en el Tossal de La Alcudia,
poblado ibérico sobre el que se desarrollo otro
romano, ocupado mas tarde por los bizantinos,
quienes establecíeron una sede episcopal visigo-
da. En el siglo VIII surge el emplazamiento actual
de Elche con fortalezas moriscas. Repoblado por
catalanes en el siglo XII y XIII mantiene su des
arrollo urbanístico hasta mitad del siglo XIX,
cuando la construcción del ferrocarril Alicante-
Murcia y la mecanización de la indústria hacen
que se desarrolle sobre los dos ejes diagonales
de las carreteras de Murcià y Novelda. En la ac-
tualidad cuenta con 160.614 habitantes, de los
cuales un pequeno porcentaje trabaja en la agri-
cultura, dedicàndose la mayor parte a la activi-

dad industrial.
La población activa la componen, principal-

mente, los emigrantes que proceden de las veci-
nas províncies de Murcià y Albacete, sumada a
la inmigración del interior de la provincià.

El calzado ocupa hoy a mas de 13.000 perso-
nas, a las que se sumarían todo el conjunto de
obreros empleados en las industrias afines o
complementarias del calzado: troquelado,
cueros sintéticos, plataformas de madera. Elche
cuenta también con industrias dedicadas a la
fabricación de cajas de cartón, bloques y vi-
guetas de hormigón, talleres mecanicos y de re-
paración de maquinarias. Destaca por su impor-
tància a nivel nacional la fabricación de chicles y
caramelos.

Esta ciudad industrial tïene amplias zonas de
reconocida fama, como son el Parque Municipal
y el Huerto del Cura.

EL BAIX
VINALOPÓ

í, L ' A L A C A W T Í

LES V A L L S

SEGURA

CREVILLENT
A ocho km. de la capital comarcal, Crevillente

a los pies de la sierra de su nombre, es el segun-
do núcleo industrial de esta comarca y prirnero a
nivel nacional en la fabricación de alfombras. La
indústria tèxtil alfombrera toma un espectacular
desarrollo, que acapara el 80% de la población
activa de Crevillente. Junto a esta indústria tèxtil
aparecen un conjunto de industrias afines: tin-
tes, hilados. Ademas cuenta con fàbricas de ca-
jas, cartones y tejidos especiales. Crevillente con
sus 20.000 habitantes ha tenido un crecimiento
continuado, resultado también de la inmigra-
ción.

El Museo dedicado al escultor Benllit.re, unido
a través de la imaginería a la tradicional Semana
Santa crevillentina, es obra Ímportante en esta
localidad.

SANTA POLA
El tercer núcleo ímportante de la comarca es

Santa Pola (10.246 hsb.l. Situada en el litoral,
históricamente ha estado relacionada con la ve-
cina Elche, como demuestra el Portús Illicitanus,
via de comunicación y comercio de la Illice ibèri-
ca y romana. Posee un castillo que data del siglo
XVI, siluado en el centro de la ciudad, en torno
al cual se ha desarrollado el centro urbano. A su
actividad pesquera se ha unido el Turismo, que
ha permitído un desarrollo urbano en sentido pa-
ralelo a la playa.

Santa Pola es, por su capacidad pesquera, el
primer puerto del Mediterràneo espanol. Desta-
can por el número de capturas la bacaladilla, el
calamar y la sèpia. Sus 4.215 Tm. desembarca-
das en 1974 son solo una parte del volumen total
de su pepca, ya que la mayor cantidad de ella pa-
sa directamente a los barcos frigoríficos u otros
puertos situados cerca del banco sahariano-
canario, donde realiza sus actividades parte Ím-
portante de la flota.

La producción de mas de 60.000 Tm. de sal,
localizada en la zona de marismas y albuferas
— siendo por su volumen y tamano las segundas
de la provincià — , los astilleros para la reparación
de barcos y construcción, e importantes in-
dustrias frigoríficas relacionades con el mundo
pesquero, son otras de sus manifestaciones in-
dustriales.

El plató característico de ia gastronomia local
es el típico "caldero".

Frente a Santa Pola, aparece en el centro de la
bahía, la isla de Tabarca o L'Illa. Administrativa-
mente depende de la capital de la provincià però
los contactos humanos la acercan por proximi-
dad a esta comarca. Es la única isla del litoral ali-
cantino que alberga a 300 descendientes de ita-
lianos, hoy en franca regresión. Su historia, li-
gada al rey Carlos III, se hace patente en un re-
cinto amurallado e iglesia neoclasica muy ero-
sionados por los efectos del mar. Sus cos-
turnbres y habla valenciana, con cierta musicali-
dad, se van perdiendo por la influencia del fenó-
meno turístico, del que no se ha visto margina-
da. La pesca, base de su economia, hoy ha sido
sustituida por actividades en torno al turismo.

ITexto sacado del libro "Un estudio ecológico
de la provincià de Alicante" de Cayetano
Alfonso-Daniel Riera y Pascual A. Ruso)

ESCRIUEN
ELSXIQUETS
LA DELINCUENCIA JUVENIL

Delincuencia significa delito, atentado, etc. Hay muchas cla-
ses de delincuencia juvenil.

Però i Por què realizan estos actos los jóvenes? Unos lo ha-
cen por distraccíón, por motivos económicos y también para

hacerse los héroes delante de la pandilla; otros lo hacen por

sentirse marginades en la socíedad y quieren demostrarse a si
mismos de lo que son capaces. Se juntan en pandillas y los que
tienen mas experiència ensenan a los que tienen menos.

Hay que saber diferenciar ia delincuencia juvenil del terroris-

mo ya que éste es por motivos políticos y sociales.

Yo creo que se podria evitar que hubiera tanta delincuencia
juvenil si existieran menos billares, discotecas, etc.. que solo
sirven para satisfacer unos viciós sïn mirar a quién se perjudica.
Por el contrario deberian existir més sitios donde los menores

podríamos realizar reuniones pacíficas, donde podamos hablar

cambiando puntos de vista y divertirnos sin molestar a nadie.
Debería existir menos paro en el àmbito juvenil, {es normal

verlos por fas calles, cuando hombres maduros se ven trabajan-
doí. Esto hace que el joven busque el dínero donde sea y como
sea.

Los padres deberían zanjar este problema antes de que sea

demasiado tarde. Algunos padres les dicen que su hijo ha co-
metido cualquier delito y no lo creen. Mas tarde quieren
arreglarío cuando es imposible hacerlo.

Tampoco tendrían que meterlos en la càrcel ya que lo único
que se consígue es que esa persona coja mas odio y pase de ser

un delincuente juvenil a un delincuente profesional.

Bartolomé Munoz. 8.° EGB
C.N. MENENDEZ Y PELAYO D'ELX

CORRESPONDÈNCIA
ESCOLAR

-CONSEJO Dfc DELEGADOS 2." Etapa. C.N. "VIRGEN DE

LORETO". SANTA POLA
-C.N. JAIME BALMESC/ Ant.° Sànchez Torres, s/n. Elx.
-C.N. MENENDEZ Y PELAYO C/ Carlos A. Pastor, s/n.

Elx.
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CALLE
Ausias
March

Avui anirem pels carrers de Cas-
telló. Molt prop de la Plaça Major hi ha
un carreronet molt estret, molt poc
transitat; és el carrer d'Ausiàs March.
En una de les parets hi ha una pintada
que diu: "El nostre poeta mereix un
carrer millor". I tant...! Ben segur sa-
beu qui fou Ausias March. Però aprofi-
tarem aquest passeig per tal de portar
ací una petita semblança del més gran
poeta de la llengua catalana.

Ausias March forma part d'un con-
junt esplendorós de conreadors de la
nostra llengua: Joanot Martorell, Jordi
de Sant Jordi, Roís de Corella, Jaume
Roig..., que van omplir el segle XV amb
la seua obra, el que fa que aquest siga
ei nostre Segle d'Or.

Nasqué a Gandia l'any 1397. Son pa-
re, Pere March, era un català que vin-
gué a les terres valencianes a fer-se
càrrec de l'herència paterna al ducat
de Gandia.

Història urbana
Després d'haver intervingut a les

campanyes del rei Alfons el Magnà-
nim, es dedicà als seus interessos
com a propietari. El rei li havia fet do-
nació d'uns privilegis damunt el lloc de
Beniarjó i les alqueries de Pardines i
Vernissa com a recompensa per la
seua actuació militar. També el nome-
nà "falconer major del senyor rei".

Es va casar dues vegades. La prime-
ra amb una germana de Joanot Marto-
rell, l'autor de "Tirant lo Blanch". Va
tenir molts amors extraconjugals,
amors que li donaren els f i l ls que no
tingué en els matrimonis i molts

conflictes que es reflecteixen en els
seus poemes.

La seua obra, "Cants d'amor",
"Cants de mort" i "Cant espiritual", ha
romangut vigent fins avui a pesar dels
molts anys que té damunt. Tota ella gi-
ra entorn de la lluita entre els instints
del cos i l'elevació de l'ànima. Aquesta
lluita du el poeta a cercar la solució en
la invocació de la mort i en el senti-
ment religiós.

La poesia d'Ausiàs March ens revela
una figura extraordinària, que interes-
sa com a home i com a escriptor. La
seua v i d a í n t i m a va ésse r
magníficament interpretada per la po-
esia que ell produí.

El poeta morí a València l'any 1459.
Però la seua obra viu en tots els qui vo-
len recuperar la nostra història i la
nostra cultura. I aquesta recuperació
passa per la dedicació d'un millor
carrer a aquest personatge tan impor-
tant per al nostre poble, sobretot quan
estem buscant la nostra identitat que
alguns voldrien que estigués amagada
per sempre més.

PRECISI SOBRE ELS
ADVERBIS PROMPTE I ENJORN

MILLOREM EL·

Observem, a la ciutat de Valèn-
cia, una certa tendència a con-
fondre els adverbis de temps
prompte i enjorn, i més que a con-
fondre'ls, a substituir el segon pel
primer, amb la qual cosa, a part de
l'empobriment que això duu a la
l lengua v iva, es perd una
magnífica matisació.

Vegem i destriem-ne els camps:
Prompte significa «en temps pri-

merenc», «dins poc temps», «sen-
se ta rdar» (cast. «pronto») .
Exemples:

—Es prompte per a collir la ta-
ronja: encara no ha madurat prou.

—Espereu-me ací, que jo torne
prompte.

—Això que us he manat ho ha-
veu de fer prompte.

Enjorn1 vol dir «en una hora no
avançada del dia, o del matí o de la
vesprada» {cast. «temprano»).

Cal fixar-se bé en la diferència
entre prompte i enjorn deduïda
dels diferents significats. Els cas-
tellans bé que la fan entre «pron-
to» i «temprano», i el nostre poble
en general també manté la precisa
distinció entre tots dos adverbis i
en fa una aplicació correcta.

Per exemple, quan diem £s
prompte per a collir la taronja
expressem que no som encara en
el temps de collir-la. Si dèiem És
enjorn per a collir la taronja
donaríem a entendre que no era
prou avançat e! dia per a fer tal
feina, no pas que no érem en l'èpo-
ca de collir. Podríem precisar: És

enjorn per a collir la taronja: enca-
ra té l'aiguatge de la nit; deixem
que avance el dia per començar el
treball.

Si diem Anirem a caçar enjorn,
expressem que tal activitat la vo-
lem fer en una hora no avançada
del dia, del matí o de la vesprada
(segons l'hora en què estiguem
parlant). Ara bé: si dèiem Anirem a
caçar prompte volem expressar
que farem tal act iv i tat sense
tardança, com ara en el mes
d'agost i no al setembre.

Comparem en el castellà aques-
tes dues expressions: «Iremos a
cazar temprano» i «Iremos a cazar

Pront0"- Enric Valor

Aglutinació dels mots en \jorn (dia).
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El forat del pany

QUÈ FAREM,
DONCS, ENVERS
"LA DISLÈXIA"?

En primer lloc cal que els professionals de l'ensenyament de la lectura i
l'escriptura no s'inhibesquen a favor dels reeducadors d'aquestos proble-
mes, car amb aquesta solució col·laboren a perpetuar la situació i a no re-
soldre el cas concret.

Els mateixos mestres deuen dur endavant el procés reeducador amb
l'ajut i consell, a nivell d'exercicis, del pedagog/a d'orientació escolar o del
psicòleg. Però mai no es deu de traure el xiquet del seu grup natural i
etiquetar-lo amb una paraula que, de debò, l'afecta písquicament.

Així mateix cal que els pares confien en l'escola com a mitjà de recuperar
els problemes escolars.

Com ensenyar a llegir i a escriure al "dislèxic"?
El primer pas serà assegurar-se que tota una sèrie de conductes demana-

des prèviament a la lectura i l'escriptura estan assolides. Aquí cal destacar
la importància de l'ensenyament preescolar en el procés evolutiu del xi-
quet.

Quan ens trobem amb un xiquet d'aquestes característiques pensem que
ha superat, satisfactòriament, totes les etapes de la preescriptura j prelec-
tura, que ha fet tot el seu aprenentatge sensorial al parvulari; que, en defi-
nitiva, ha passat satisfactòriament les etapes de la primera escolaritat. Pe-
rò, desgraciadament no és així, puix que es tendeix cada vegada més a ac-
celerar el ritme escolar del xiquet; no deixem que creme i passe les etapes
evolutives.

Front a tot el que s'ha dit cal que investiguem:
— Si el xiquet té un clar concepte del número.
— Si conceptes tals com: davant, darrera, damunt de, baix de, dalt de,

abans de...; poden haver quedar sumament defectuosos í amagats per for-
mes de fer purament mecàniques que eis ha permès continuar endavant
amb l'escolaritat fins arribar a la incapacitat de l'aprenentatge de la lectura i
l'escriptura.

L'acció correctiva deurà començar per posar al dia el coneixement
d'aquestos conceptes i la seua rectificació, quan estiguen alterats.

La primera habilitat bàsica que caldrà educar serà l'apreciació de les rela-
cions del propi cos del xiquet amb l'ambient que el rodeja.

En definitiva, la solució es troba a treballar més al parvulari: la psico-
motricitat, les relacions espacio-temporals i la lateralitat; i no a accelerar el
procés escolar amb formes purament mecàniques. Respecte a la lectura
cal elegir un mètode continuat, sense fer salts, assegurant que, des del
principi fins a la fi, el xiquet atenga a la paraula o a la lletra, tant auditiva-
ment com visualment; és a dir, caí aconseguir una discriminació fonètico-
auditiva de les lletres, després de les paraules per tal que arribe a reproduir-
ies, aescriure-les.

Per altra banda, és necessari que els pares col·laboren i incrementen, junt
als mestres, la seua motivació; així com que els companys dels xiquets si-
guen assabentats dels seus progressos.

No caigam en la trampa del sistema; almenys, ja que en som conscients,
posem mitjans per resoldre aquestos problemes que vivim quotidiana-
ment.

Bibliografia

— JORDAN: "La dislèxia en la escuela". Ed. Paidos.
-SNEYERS: "Problemàtica de la D.C.M.". Ed. Fontanella.
- FERNANDEZ: "La dislèxia" Edit. CEPE.
— QUIROS: "La dislèxia en la nihez". Ed. Paidos.
— NIETO: "El ninodisléxico". Ed. Universitària. Méxíco.
— NIETO: "Las anomalías del lenguaje". Ed. Universitària. México.

Albertina Chesa

EL TALLER DE
CINEMAA
L'ESCOLA (3)

De tot el procés seguit fins ara en aquestes notes sobre l'organització del
taller de cinema, queda per parlar darrerament de les dues parts més difícils
i laborioses: el rodatge i el muntatge. Del rodatge, val a dir, que convé no
improvisar; hi són molts els elements a tindré en compte i moltes les perso-
nes que participen en ell. Cada xiquet deu de saber prèviament quina és la
seua tasca i la seua funció dins del pla de rodatge: l'script de seguir el guió
tècnic, el camera d'estar atent a les indicacions del realitzador, els actors
de saber el seu paper, etc. En un treball col·lectiu corn ho és el cinema, la
coordinació entre tots els membres és necessària i imprescindible. Si la
pel·lícula és de ficció, l'escena a filmar deu d'haver estat assajada anterior-
ment i després preparada meticulosament abans de filmar.

És en aquesta fase de la realització d'una pel·lícula on convé assenyalar,
que la camera no és un objecte estàtic, sinó que a més a més el moviment
d'aquesta forma part del llenguatge cinematogràfic: panoràmiques, tra-
vellings, picats, contrapicats, zooms, etc.

La varietat de pel·lícules a rodar és múltiple: films de ficció, d'animació
(per mitjà d'imatge per imatge), didàctics, musicals, documentals...

S'ha dit massa sovint que un film se salva en el muntatge. Encara que
la frase puga resultar exagerada, no és menys cert que el muntatge ens do-
narà això tan important en el cinema com ho és el ritme. El ritme forma part
de l'estil i de la creativitat del cineasta, i per això el xiquet alhora que aprèn
la tècnica del muntatge l'empalm dels plànols, la selecció de les escenes, la
utilització de la moviola i de l'empalmadora, l'ús dels descarts, etc., va for-
mant la seua personalitat i expressió mitjançant el ritme. Aquest determi-
narà finalment el tipus de muntatge: paral·lel, analític...

Amb aquesta mini-sèrïe d'articles no s'ha pretès fer un compendi general
d'allò que deu d'ésser un taller de cinema a l'escola, sinó tan sols fer unes
petites propostes d'activitats encaminades a una sensibilització en l'escola
pel món de la imatge, i més concretament pel cinema, que hom pot consi-
derar l'art del nostre temps.

No vulguera acabar sense donar una petita bibliografia —tot incloent-hi
revistes i articles— que pot ésser útil a l'educador en la seua tasca.

REVISTES

Aprendre a llegiria imatge- Perspectiva Escolar n. ° 31.
Utilitzem els audiovisuals - Perspectiva Escolar n.D 39.
Número monogràfic dedicat al cinema - Cavall Fort n.° 342-343
L'Arc: Taller infantil de cine - Paso Estrecho n.° 7
Una experiència pedagògica y creativa sobre el cine - Reforma de la es-

cuela n.° 11
El niiïo y el cine - Cinema 2002 n.D 55

LLIBRES

Art í tècnica del film. Luigi Chiabini. Edicions 62. Barcelona.
Cinema per a infants. Miquel Porter-M oi x. Ed. Nova Terra. Barcelona.
Cine formatiu. Josep Serra Estruch. Ed. Nova Terra. Barcelona.
La estructura ausente. Umberto Eco. Ed. Lumen. Barcelona.
Lenguaje y cine. Christian Metz. Ed. Planeta. Barcelona.
Mensajes icónicos en la cultura de masas. Ed. Lumen. Barcelona.
8/Super8/l6. André Lafrance. Ed. Daimon. Barcelona.
Enciclopèdia del cine amateur. M. Pierre Bover. Ed. Noguer. Barce-

lona.
Lecciones de cine. Lamet, Ródenas y GALLEGO. Ed. Mensajerc. Bil-

bao.
Historia del cine. Roman Gubern. Ed. Lumen. Barcelona.
Historia ilustrada del cine. Jeanne, René y Ford. Alianza Ed. Madrid.
Para leer la imagen. Publicaciones ICCE. Madrid.
Enciclopèdia ilustrada del cine. Ed. Labor. Barcelona.
Història del cinema català. Miquel Porter-Moix. Ed. Taber. Barcelo-

na ALFRED RAMOS
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'Experiències
PARVULARI-E.G.B.

NO TRENCAMENT
Després de quatre anys intentant cercar

nous camins per contribuir al desenvolupa-
ment social, motor i intel·lectual dels xi-
quets i xiquetes que vénen a LA NOSTRA
ESCOLA COMARCAL, sols ara, quan hem
aturat el carro, podem fer un petit balanç
de què és i com hem arribat fins ací.

A set anys, quan l'escola començà a Ca-
tarroja motivada per un grup de pares amb
una idea distinta d'escola, replegaren en
part allò que va iniciar l'escola LA TRA-
MUNTANA, per tal de dur endavant no sols
una nova imatge d'escola participada i co-
gestionada pels implicats directament en la
tasca educativa (pares, mestres i alumnes)
sinó, a més a més, poder oferir un lloc
obert a la investigació i realització de noves
tècniques d'ensenyament, basades sempre
en la pedagogia de "l'escola activa"
(Freinet, Montessori, Neil, Barbiana...)

El grup de treballadors i treballadores
que en principi formaren l'escola, tenien un
gran mur plantejat al davant. Calia cercar
una metodologia de treball per tal de tren-
car amb aquesta muntanya que és el pas
des d'allò que és concret i manipulatíu al
món de l'abstracció. En definitiva,
havíem de trobar un sistema de "no trenca-
ment" entre Parvulari (vivències, jocs,
expressió) i 1.er Cicle d'EGB (grafia, estruc-
tura mental, abstraccions).

Aquesta metodologia va dirigida a
mestres que tenen al seu càrec xiquets i xi-
quetes en edats compreses entre els 3 i els
7 anys. Es resultat d'unes vivències diàries i
d'analitzar la importància que té l'estudi del
medi que envolta el xiquet a l'escola.

Amb aquets treball volem contribuir al
desenvolupament de la nostra llengua, al
major coneixement de la nostra comarca i
especialment a fer al xiquet protagonista de
la seua pròpia realitat i del seu procés edu-
catiu, fomentant l'observació directa i
crítica de la realitat que l'envolta.

Pensant que el xiquets és un tot globa-
litzat en un estat receptiu gran i amb inte-
ressos concrets a cada una de les seues
etapes maduratives, vam elaborar una es-
cala de valors mínima, que tot xiquet ha de
interioritzar, perquè en definitiva es tracta
d'ajudar-lo a cremar les etapes correspo-
nents des del seu egocentrisme, cap als
altres xiquets i cap al medi.

Volem enumerar cada un dels centres vi-
vencials que hem programat.

— La figura humana
— La família
— La casa
-Els animals
— El carrer, l'escola
— El poble.
Cadascun dels temes procurem tractar-

los amb un mateix esquema:

UNA INTRODUCCIÓ

Precedeix cada un dels centres; és on

expliquem el motiu Í la finalitat de l'estudi,
No exclou, per descomptat, altres tipus
d'enfocaments, que hom sabrà trobar se-
gons les característiques dels infants que
tindrà davant i els seus interessos ambien-
tals.

UNA OBSERVACIÓ DIRECTA

Es a partir d'aquestes observacions que
els xiquets i xiquetes han de tenir oportuni-
tat de veure, tocar, palpar, manipular; és a
dir, d'assimilar allò que tenen davant, arnb
la participació de tots els seus sentits.

UNA OBSERVACIÓ
INDIRECTA

Es molt bona per a la creació de concep-
tes mentals i generalitzacions.

Treballs dels x iquets del C.N. Villar Palatí - Banertúuar



Mitjançant l'observació indirecta, ei xi-
quet té ocasió de relacionar les diferents
coses que veu. És un mode de fer-li veure
que els conceptes que va adquirint tenen
una continuïtat fora de l'àmbit escolar.

L'observació indirecta enriqueix l'obser-
vació directa, representa en el xiquet un
pas més, cap a la capacitat d'abstracció
que el conduirà a l'adquisició del llenguat-
ge.

EXPRESSIÓ PLÀSTICA

Deixant plàsticament allò que hem ob-
servat directament o indirecta, estem obli-
gant a fer una abstracció i sintetització, a la
vegada que desenvolupem la seua pròpia
creativitat.

EXPRESSIÓ DINÀMICA

És essencial, i més en aquesta edat on el
xiquet necessita tocar i manipular, així com
sentir tot el procés educatiu mitjançant el
seu cos. Un aspecte a desenvolupar és el
sentit rítmic que ajudarà al xiquet a arribar a
una estructuració correcta de la frase.

EXPRESSIÓ MATEMÀTICA

S'ha d'entendre com un procés d'estruc-
turació del pensament el qual va
íntimament lligat amb l'adquisició del llen-
guatge. En matemàtica cal treballar sempre
tenint en compte la maduresa de cada xi-
quet i xiqueta en concret. Cal també que
manipule els objectes i que experimente
amb el seu cos abans de passar-ho al pa-
per.

I/*

DESENVOLUPAMENT D'UN CENTRE D'INTERÈS

LA FIGURA HUMANA
Una vegada hem fet una descrip-

ció dels passos que són els mínims
per a nosaltres, i amb quina pers-
pectiva treballem aquests centres
d'interès, volem oferir un exemple
aclaridor de com va passant un
centre d'interès: "LA FIGURA HU-
MANA", al llarg de les diferents eta-
pes evolutives.

3 anys (època del "renacuajol

— Mirar-se a l'espill
— Pintar-se la cara i les mans
— Tactar-se amb els companys uns

als altres
— Plasmar al paper la seua fotografia.
-- Descobriment dels genitals (jocs de

metges, pares i mares...}

4 anys

— Continuem totes les activitats de 3
anys i, a més a més, per mitjà dels jocs,
pintades i els sentits, adquireixen la pri-
mera noció global de l'esquerna corpo-
ral: tòrax, abdomen, ventre, extremi-
tats. ..

— Descobriment i interiorització dels
genitals amb representació al paper.

— Figura humana a tamany natural,
en paper continu i utilitzant com a patró
la "silueta" de qualsevol xiquet i xiqueta
del grup. (Els xiquets han d'omplir tot
l'esquema corporal, però sense pintar-li
la roba).

— Moviments facials (importants per
resoldre problemes de dicció).

5 anys {segmentació i noció espa-
cial)

— Cotinuen madurant-se totes les ac-
tivitats des dels 3 anys.

— Comencen a treballar cada una de
les segmentacions del cos: muscles,
monyeques, colzes, genolls, coll...

— Dissociació de membres amb movi-
ments: tancar una mà, obrir l'altra, alçar
un braç, abaixar l'altre, tancar cames,
obrir braços...

— Confecció d'un ninot articulat a la
classe.

— Psicomotricitat escrita
— Dibuixar la seua fotografia per da-

vant i per darrere.

Banys

— Activitats de les etapes anteriors
— Dissociació de dits
— Psicomotricitat escrita
— Iniciació a la lectura Í escriptura a

partir de la figura humana.
(Aquesta experiència ja la comptarem

en propers All-i-olis)
Sols aclarir, per tal de concloure, que

a totes les nostres classes a partir dels 3
anys, fins als 5, gaudim d'un mirall, si-
tuat a l'alçada d'un xiquet, per tal de
possibilitar-los la interiorització deí seu
propi cos, a la vegada que van enriquint
el llenguatge.

Som conscients que amb aquestes
lletres no es pot reflexar ben bé, tot allò
que volíem contar-vos. Podem obrir a
partir d'ací com una mena de seminari
per correu, que ens pot aprofitar per tal
de relacionar-nos amb totes aquelles
persones que aixi ho vullguen.

La nostra adreça és: LA NOSTRA
ESCOLA COMARCAL. Apartat de
Correus 87.

Torrent de l'Horta
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DEBAT
EL SINDICAT I LES INSTITUCIONS

ELS AJUNTAMENTS
Un dels problemes que aparegueren després de les eleccions
municipals d'abril, és la regulació de la participació ciutadana,
j específicament al nostre sector, la constitució dels Consells
Escolars Locals. Amb aquestes notes volem començar un debat al
voltant d'aquest fet.

EL PAPER DE CLASSE
DELS AJUNTAMENTS

La vida municipal es desenvolupa amb
una sèrie de condicionants, ja que mentres
desapareix part del patrimoni hisíòrico-
artístic, no hi ha zones verdes, els serveis
púbics són roïns, la qualitat de vida
abaixa.., el capital busca en el municipi
traure el màxim de benefici per al negoci
privat, recolzant-se en la corrupció admi-
nistrativa i les limitacions financeres. Tota
la vida municipal es barreja dintre d'una
contradicció insoluble, per una banda les
necessitats col·lectives, i per l'altra, la lògi-
ca del sistema capitalista.

El franquisme ens ha presentat sempre
l'ajuntament com una agrupació natural de
la que tots i totes formàvem part amb un
mateix caràcter. Darrere d'això s'amagava
l'intent de negar la lluita de classes que
inevitablement es dóna en la ciutat.

Molt sovint sentim parlar del poder muni-
cipal, com si realment el fet d'exercir la
seua acció sobre un determinat territori do-
nàs als Ajuntaments autonomia o indepen-
dència respecte als òrgans superiors de
l'Administració. Res més fals, ja que els
Ajuntaments són una part més, si bé la
més perifèrica, d'aqueix tot únic que és
l'Estat burgès. Totes les seues atribucions,
estructura i funcionament es determinen
des del poder central, i per tant, a penes te-
nen capacitat d'actuació autònoma sota el
capitalisme.

Tant és així, que és el poder central qui
crea !a legislació municipal (Llei electoral,
d'Administració Local, del sòl.-} mediatit-
zant i limitant la vida dels Ajuntaments. To-
ta aqueixa ingerència del poder central,
contribueix a fer de les institucions munici-
pals instruments mitjançant efs quals la
burgesia exerceix el seu domini í regula la
lluita de classes que es produeix a nivell lo-
cal.

Els Ajuntaments, com hem dit ja abans,
són part de l'aparell estatal burgès, però
són també la part que és més aprop dels
ctutadans-es. Això fa possible desenvolu-

par certes lluites pel control dels Ajunta-
ments, per la democratització de la vida
municipal, que fan augmentar la conscien-
ciació política i el nivell d'organització dels
treballadors-es. Però també hem de tenir
ben present que les lluites pel control, per
la major autonomia política i econòmica de
les institucions municipals, sempre tenen
un topall en el capitalisme. Aquest és un
element que pense que cal tenir ben pre-
sent per a no caure en "falses il·lusions"
sobre l'abast de les transformacions de-
mocràtiques que poden emprendre's des
dels Ajuntaments. Sota el capitalisme, els
ciutadans i ciutadanes "trien" les persones
que han de gestionar el municipi, però no
elegeixen les funcions, l'estructura, ni el
caràcter que ha de tenir l'Ajuntament.

LLUITA, CONTROL,
INDEPENDÈNCIA

En principi, ens trobem amb una Llei de
Règim Local (franquista) que, com és evi-
dent, és antidemocràtica i impossibilita la
participació democràtica y el control per
part de les organitzacions sindicals,
polítiques i de veïns.

Des d'ara mateix, pense que hem de
lluitar per tal que la nova Llei de Règim Lo-
cal arrepiegue totes les formes de partici-
pació democràtica més avançades que
avui poden estar portant-se endavant. Per
això mateix cal, independentment de la
nostra lluita perquè aqueixa llei siga
progressista, per tal com avui ja és possible
i a més a més molt necessari, començar a
desenvolupar iniciatives pràctiques en
aquest terreny..

Malgrat que la Llei de Règim Local entre-
banca el funcionament que nosaltres desit-
gem, cal que presstonem als ajuntaments
amb majoria d'esquerres per tal que
complesquen les seues promeses 'electo-
rals i que no ens ocórrega com en diversos
casos a les comarques del Sud. per
exemple el cas d'Elx, on el regidor, no preci-
sament de dretes (PSOE), no fa més que do-
nar llargues a l'assumpte, esperant potser

muntar la FETE i que no siga el nostre sin-
dicat, que és el que li ha exposat els criteris
de funcionament del Consell Escolar, qui
porte endavant la qüestió.

Al mateix temps tenim altres casos com
és el d'Alcoi i la Viiajoiosa, amb regidors
del PSOE i PC respectivament, on arbitrà-
riament han constituït els Consells Esco-
lars amb el director de cada col·legi (elegits
a dit), més un treballador-a de l'ensenya-
ment elegit pel claustre de cada centre,
sense tenir en compte la participació dels
alumnes ni dels sindicats.

Pense, a més a més, que com STEPV
hem de desenvolupar front ais Ajunta-
ments una tasca reivindicativa constant en
defensa dels interessos de la clase tre-
balladora i devem exercir un control perma-
nent sobre la gestió i les decisions de
l'Ajuntament. Per a poder portar a terme
això, sense cap tipus de compromís, el
STEPV deu mantenir per damunt de tot la
seua independència i per tant no estar nu-
gat per haver votat en un moment determi-
nat aquesta proposta o l'altra.

Atenint-nos a aquest principi, considera
aue hem de participar amb veu, però no mai
amb vot, perquè potser que qualsevol «ne-
gociet» entre les forces polítiques de
l'Ajuntament podria deixar-nos en una posi-
ció molt fotuda per haver de donar suport a
una cosa amb la qual nosaltres podem es-
tar en desacord.

Un altre argument a tenir en compte, és
que el grup polític que tinga major repre-
sentació en l'Ajuntament, utilitzarà, lògica-
ment, la seua presència en el Consell Esco-
lar en funció dels seus objectius polítics
concrets. Per això nosaltres no podem es-
tar obligats amb cap tipus de decisió que
no siga la de plantejar que les nostres
reivindicacions es complesquen.

A més a més, si partim de la necessitat
del control de l'Ajuntament, devem de
controlar necessàriament les disposicions,
actuacions i pressupostos que en matèria
d'ensenyament faça l'Ajuntament. Aquest
control pense que s'ha d'entendre no d'una
manera formal sinó com una via per on im-
pulsar la participació i el protagonisme de
(es parís afectades.

Resumint un poc, les característiques
més específiques de la nostra actitud da-
vant la institució municipal deuen ser la in-
dependència, ei control í la lluita per acon-
seguir les nostres reivindicacions.
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LA JUNTA MUNICIPAL
D'ENSENYAMENT

LA LLEI DIU
"Ley de Ensenanza primària", de 2

defebrerode 1967.
Art. 102. Composición.— La Junta

Municipal, en matèria de educación
primària, es el Organisme* integrado
por las autoridades locales, las repre-
sentaciones genuinas de las Institu-
cíones educadoras y las personas que
por su relieve e influjo social puedan
colaborar en el desarrollo y funciona-
miento de la vida escolar, de conformi-
dad con lo establecido en la citada Ley
Orgànica del Ministerio de Educación y
Ciència.

A més a més, i, en virtut de les facul-
tats que l'article 116 de la vigent "Ley
de Règimen local" atorga a l'alcalde de
cada població, aquest. President de la
Junta Municipal d'Ensenyament, és
l'encarregat de nomenar els membres
de la dita Junta, tot seguint les instruc-
cions de l'article 102 d'Ensenyament
Primari que suara hem reproduït.

És a dir, que, donada l'ambigüitat
del primer article, Í la potestat que li
dóna al batle el segon, no ens estra-
nyaria gens que, a més del rector i
membres de la Sección Femenina, D.a

Elena Francis formés part de la Junta
Municipal d'Ensenyament del seu
poble, en reconeixement als mera-
vellosos consells que dóna a tothom.

Menys ens sorprendia encara que a
molts llocs s'hagués considerat al Sr.
Director com a suficient "representa-
ción genuina de las instituciones edu-
cativas"; i, ens semblaria quasi normal
— en aquest maremàgnum
d'anormalitats— que a molts com-
panys, treballadors i treballadores de
l'ensenyament, ni tan sols se'ls dema-
nàs parer sobre els assumptes que
tracta la Junta Municipal.

És clar que, aquestes lleis, en mans
majoritàriament feixistes, han estat uti-
litzades, i no precisament a favor d'una
escola democràtica.

COM FER SERVIR LA
LLEI AVUI

Malgrat que la llei és un reducte del
franquisme, com tants d'altres, avui,
enllà en les Corporacions Municipals
elegides pel poble desitgen treballar
junt amb nosaltres, la Junta Municipal,
com a l'òrgan suprem del poble, en les
qüestions relatives a l'ensenyament,
fins i tot es converteix en òrgan de po-
der front altres òrgans de poder com
ara Delegació i Inspecció.

El mànec de la paella pot canviar
d'amo.

Així va ocórrer a Paiporta.
El 10 de maig del 79, immediatament

després de les eleccions municipals, va
forrnar-se la nova Junta Municipal in-
tegrada per 48 persones: per cada es-
cola, el Director i dos membres del
claustre elegits democràticament, el

President, Secretari Í dos vocals de
l'Associació de Pares (a les escoles on
no hi ha Associació de Pares, aquestos
no hi són representats}; per l'Ajunta-
ment, l'alcalde, el President de la Co-
missió de Cultura i quatre vocals; per
Sanitat el metge titular; i vuit persones
nomenades pel batle (entre elles, pares
que s'han destacat en la seua lluita per
l'escola pública, i joves del poble que
amb pocs mitjans i en condicions ad-
verses han treballat molt per una cultu-
ra popular.

Aquesta Junta va mantenir una
lluita forta amb Inspecció (veure "A
bústia Oberta", ALL I OLI n.° 0). En
aquesta lluita es jugaven, a més del
problema de la normalització de l'esco-
laritat a Paiporta, les competències de
la Junta Municipal i el poder real
d'aquesta en la presa de decisions
d'àmbit local, front a les competències
d'Inspecció i Delegació. I, en contra de
negres pronòstics, la lluita s'ha gua-
nyat. La Junta Municipal ha dut enda-
vant els seus acords, i els oficis que in-
tentaven impedir-ho han quedat arxi-
vats.

JA ESTEM BÉ AIXÍ?
Encara que ens diverteix adonar-nos

que una llei incorrecta pot ser utilitzada
en contra de les intencions dels legisla-
dors, evidentment, no estem bé així.

I, no ho estarem, fins que les lleis
s'apropen a les necessitats reals; i,
mitjançant elles, els pares —tant si
pertanyen a qualque associació com s-
no— estiguen representats, els tre-
balladors i treballadores de l'ensenya-
ment — docents i no docents — , sense
cap imposició, trien els seus represen-
tants, els veïns de la comunitat partici-
pen realment, i els alumnes tinguen
veu pròpia.

Empar
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RETALLS

La "Federació de Sindicats Indepen-
dents de Treballadors de l'Ensenyament"
FESITE, ha expressat en un comunicat "su
total apoyo, salvo leves excepciones, al
proyecto de ley del Gobierno que regularà
el Estatuto de Centros Docentes", ja que
"està en línea con la alternativa a la ense-
nanza que este sindicato defiende".

"Federació de Sindicats Independents
dels Treballadors de l'Ensenyament i De-
pendents del bunyol d'UCD".

Declaració del Padre Fuertes: "Para
hacer efectiva la libertad de ensehanza
no hay que buscar ciudadanos de pri-
mera (los que van a un centro del Esta-
do "gratuito") y de segunda (los que
van a un centro no estatal "pagando"),
con esto no hacemos sinó incrementar
la desigualdad".

Evidentment, el P. Fuertes defensa
l'escola estatal i única. Podent ésser
ciutadans de primera, per què ser-ho de
segona? Quan ho sèpia Suàrez passa-
rà els seus fills a l'estatal.

En una reunió celebrada en els salons del
Col·legi Hermanos Maristas de València ha
rebut el títol de socio d'honor de la "Con-
federación General Democràtica del
Trabajo-lndependiente" Vicente Giner
Boira, que compararia la CGDT amb les an-
tigues organitzacions gremials, vertaders
models del que deu ésser el sindicalisme".

Vale.

El diputat provincial per València del
grup socialista, Enrique Oltra, ha hagut
de presentar la seua dimissió en negar-
li, el Ministeri d'Educació, l'excedència
especial que tenia sol·licitada com a
professor d'EGB.

"Las elecciones proponen y la UCD
dispone".

La Federación Catòlica de Asocíaciones
de Padres de Farnilia y Padres de Alurnnos
de Madrid ha celebrado una asamblea ge-
neral con objeto de "denunciar enèrgica-
mente la manipulación a que se està some-
tiendo a los estudiantes de BUP y Forma-

ción Profesional por parte de algunos parti-
dos de izquierda, la mayoría de ellos extra-
parlamentàries".

A la citada Federación le ha faltado ana-
dir que aquí los únicos con patente de cor-
so para poder manipular la tienen ellos.

La madre Maria Rosa de la Cierva,
secretaria general tècnica de la Comi-
sión Episcopal de Ensehanza,ha dicho:
"Los colegios de religiosos no son ne-
gocio".

Cuarenta anos diciendo lo mismo y
aún sobreviven; habrà que creer en los
milagros.

III Jornadas de estudiós andaluces.
Conclusiones: En 1975 el analfabetisme era
del 11'6%, escasa escolarización en prees-
colar, entradas tardías a los ocho y diez
anos, salidasprematurasde la E.G.B....

A los "popes" de la libertad de ensehan-
za y a la vista de lo expuesto bien estarà el
recordaries que sin igualdad no hay liber-
tad.
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LA URGÈNCIA DE LA
NORMALITZACIÓ

Malgrat els eficients esforços fets els
darrers anys per la normalització
l ingüíst ica del País Va lenc ià
— gramàtiques, publicacions espe-
cialitzades, cursos per a la preparació
del professorat, una cada vegada ma-
jor producció literària en l'àmbit dels
Països de Llengua Catalana i la seua
difusió, etc. —, la situació de l'idioma,
popularment, sofreix una creixent i pe-
rillosa degradació en molts de llocs. La
pressió castellanitzant és més forta
que mai i incideix especialment sobre
els infants, com sap tothom. És l'en-
senyament en castellà, exclusivament
obligatori; són els programes infantils
de la Televisió; és el cinema; són les
publicacions de còmics majorità-
riament en la llengua oficial...

L'ona despersonalitzadora, en algu-
nes capes socials, amenaça transfor-
mar gradualment la nostra llengua en
una mena de "patois" del castellà i
abasta no solament els xiquets sinó
fins i tot molts joves, àdhuc alguns,
com tinc ben observat, que, curiosa-
ment, estimen l'idioma i fins es pre-
ocupen per la seua recuperació.
Comprove, tant en els infants com en
els joves de les comarques centrals va-
lencianes (en algunes altres deu
esdevenir-se igualí, unes insòlites i in-
quietants tendències. Posem per cas
l'ús pleonàstic del pronom adverbial
en davant l'impersonal haver-hi (o hi
haver). Per exemple. N'hi ha un ho-
me, en Hoc de Hi ha un home, puix
que si esmentem home, completa-
ment directe de hi ha,no cal posar l'ad-
verbial n' ( = en) que també represen-
ta home. Correctes: Hi ha un
home - No n'hi ha cap (ací n' en
funció correcta perquè reemplaça el
complement directe home, que s'ano-
mena).

R.OÍG

Molt freqüent comença a ser també
en certs valencians que han après pri-
mer el castellà, suprimir el pronom en
davant del verb seguit d'un numera! o
un quantitatiu; en casos com Tinc
quatre, referint-se a llibretes; per
exemple, d'una oració anterior, En
Tens llibretes? - En tinc quatre, apa-
reix la contestació correcta i general.

Sentim també a bastament frases com
Ja li he donat els diners al pare, on
veiem que sobra el pronom datiu li,
puix que el datiu el pare és expressat
després. Fins hem sentit usar el nostre
peculiar i precís pronom neutre ho
referint-lo a un substantiu masculí:
Porta el llibre - Ara t'ho porte, en
compte de Ara te'l porte.

Les errades de vocabulari (introduc-
ció de barbarismes, mots morofològi-
cament incorrectes) són importants,
però de més fàcil correcció. En canvi,
els usos pleonàstics de pronoms, que
poden descategoritzar-los, o llur omis-
sió, o llur utilització equivocada, són
qüestions més greus perquè afecten a
l'estructura sintàctica de la llengua i
fins poden arribar a danyar-la d'una
manera irreversible.

Podríem parlar també de la pèrdua
quasi total deí pronom hi en bona part
de la llengua oral del País Valencià; de
l'ús inadequat o castellanitzant de cer-
tes preposicions i conjuncions... Però
no és ara ocasió d'estendre's ací sobre
temes tan feixucs Í complexos.
Simplement vull expressar, com a
mostra, el resultat de diàries observa-
cions meues sobre la llengua viva
(altrament, ben conservada en general
malgrat segles d'adverses circumstàn-
cies), observacions sens dubte com-
partides per molts dels ensenyants in-
teressats en el renaixement cultural del
nostre poble; i manifestar la meua con-
vicció que ells poden fer molt —í ho
faran— davant l'infant i davant el jove
per a oposar-se continuadament a
aquests principis de degradació de
l'estructura de l'idioma.que es pot pro-
duir encara que estiga bastit de bons
materials lèxics.

ENRIC VALOR
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IDEARI DE CENTRE O IDEARI DE L'EMPRESARI?

"COMUNIDAD EDUCATIVA"
NO, GRÀCIES

L'article 27 de la Constitución
Espanola afirma, entre d'altres, el
següent: "Es reconeix ta llibertat
d'ensenyament"; "Es reconeix a
les persones físiques i jurídiques
la llibertat de creació de centres
docents"] "Els poders públics ga-
ranteixen el dret de tothom a l'edu-
cació... amb la participació col·lec-
tiva de tots els sectors afectats";
"Els professors, els pares i, en el
seu cas, els alumnes intervindran
en el control i en la gestió de tots
els centres sostinguts per l'Admi-
nistració amb fons públics".

Aleshores el debat i el consens
parlamentari feren que la UCD ac-
ceptarà la no inclusió en el text
constitucional ni dels "idearis
educatius" ni de la "llibartat de di-
recció de centres".

Ara la UCD, i el seu avantprojec-
te de Llei de centres docents no
universitaris ho fa patent, torna a
defensar el que circumstancial-
ment pareixia que havia oblidat:
"Toda persona física y jurídica,
pública o privada, de nacionalidad
espanofa, tiene libertad para la
creación y dirección de centros
docentes" (Art. 7); "Se reconoce a
los titulares de centros privades el
derecho a establecer un ideario
educativo prop/o" (Art. 37).

Totes aquestes innovacions es
fan en nom de la "libertad de ense-
nanza", per tal d'afavorir, ens
diuen!, el dret dels pares a "elegir
el tipo de educacón... que deseen

para sus hijos" (Art. 5). Però, on
queda la "participació col·lectiva"
de tots els sectors afectats? L'ar-
ticle 24 de l'avantprojecte esmen-
tat ens evidencia que en res, ja
que "los órganos colegiados son
de caràcter participativo y consul-
tivo" mentre que els unipersonals
(directament, o indirecta, desig-
nats per l'Administració o el titular
del centre) ho són de caràcter "de-
cisorio y ejecutivo". Per a més inri,

quan l 'avantprojecte parla del
"Consejo de Centro, como órgano
supremo de participación" afirma
que la seua funció es realitzarà
"quedando siempre a salvo el de-
recho reconocido por la presente
ley en su articulo 7 (Direcció de
centres pels titulars) y en el apar-
tado 1 de este articulo 37 (dret dels
titulars a establir un ideari educa-
tiu propi)" (art. 37). I a més a més
l'article 17 ens dirà que les asso-
ciacions de pares (en nom dels
quals es defensa l'anomenada "li-
bertad de ensenanza"!) tindran
funcions participatives (que no de-
cisòries!) als centres "resperando
el Reglamento o Estatuto de règi-
men interior y, cuando lo hubiere,
el ideario de centro".

Per tot açò queda palès què és
el que es defensa: la llibertat de
l'empresari (titulars!), la llibertat
d'empresa... i NO el dret a la parti-
cipació eficaç de tots els impli-
cats en el procés educatiu.

Si tot açò és greu... encara
queda per vore com es defensarà
la "libertad de ensenanza" pels
empresaris de l'ensenyament i
com quedarà aquesta reflexada en
cadascun dels Estatuts de centre.

Per tal d'afavorir la visió del fu-
tur immediat presente avui una
breu anàlisi del "PROYECTO DE
ESTATUTO MARCO PARA LOS
CENTROS EDUCATIVOS DE LA
COMPANÍA DE JESÚS EN ESPA-
NA".
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L'IDEARI I LA
DIRECCIÓ: DRET
ABSOLUT DE
L'EMPRESARI

Els sis primers articles defineixen la "Na-
turaleza y Fin del Colegio", són els aprioris
inamovibles de tot, són la defensa de la
propietat privada, la defensa de la llibertat
d'empresa: En ef principi era l'empresari, el
seu centre, el seu ideari, els seus
objectius... després vindran els pares a ele-
gir, els alumnes, els treballadors... Tot pol
canviar mentre no s'altere el dret absolut
de l'empresari. I més encara si l'objectiu
s'anomena defensa de la "libertad de Ense-
fianza" i més concretament "promover la
formación religiosa":

"La entidad titular del Colegio es la
Compafiía de Jesús, a quien corresponde la
dirección del mismo..." (art. 2); "La
compariía de Jesús inspirarà y orientarà la
dirección del Colegio según el Ideario que
ella adopta para sus centros educatives"
(art. 3). Es diu clar qui és l'amo, qui dirigeix,
qui marca l'ideari (amb majúscula)...
després, i tan sols en acabat, ve la partici-
pació: "en estrecha colaboración con los
diversos estamentos a que los presentes
estatutos se refieren", "Dicho Ideario se
concretarà en un proyecto Educativo, ela-
borado con la participación de todos los es-
tamentos de la comunidad educativa". Pe-
rò, és una participació en llibertat? ÉS clar
que no?

"LA COMUNIDAD
EDUCATIVA" O
DISFRESSAR LA
REALITAT
EMPRESARIAL

L'article 5 ens diu: "El colegio se esforza-
rà por crear, entre los diversos estamentos
que le integran, una verdadera Comunidad
educativa en la que todos —educadores,
padres, alumnos, personal no docente y
entomo— participen con funciones pro-
pias de cada grupo en la reflexión, elabora-
ción y realización de la línea pedagògica
del Colegio". I en aquesta Comunitat, amb
majúscula com Ideari i corn Compaftía, hi
ha un Jefe, per damunt de tot està la
Companía, "sus derechos y ordenaciones":
Així diu l'article 8é: "Al provincial de
la Compartia de Jesús le compete ve-
lar por el exacto cumplimiento del es-
píritu y disposiciones del Estatuto... con-
firiendo a aquellos, así como a sus modifi-
caciones y reforma, su aprobación...;
tendra así mismo la facultad de suspender

su vigència, temporal o definitivamente,
con justa causa según su prudente estima-
ción", i afegeix, per si de cas no estaba
clar: "ejercer el derecho al veto en las mate-
rias y ocasiones que, en virtud de este Esta-
tuto, sean de su competència o en las deci-
siones de la autoridad y órganos de gobier-
no que a su juicio vulneren las atribuciones
que el Estatuto les coníiere o lesionen los
derechos y ordenaciones de la Iglesia o de
la Companía".

Sempre que es parla de "Comunidad
educativa" es planteja una autèntica en-
ganyifa, un voler dissimular qui és l'amo
de tol i qui ho decideix tot. Es un parny que
crida a la responsabilitat de tots, a l'esforç
de tots els implicats en el procés educatiu,
per tal de fer realitat, amb la col·laboració,
el que l'empresari vol i tan sols e) que ell
vol, el que a ell li interessa.

PARTICIPA,
TREBALLA,
COL·LABORA, SENSE
DECIDIR RES: OBEEIX!

Tot està regulat, l'esquema organitzatiu
és molt complex, tot està previst, però "ata-
do y bien atado". Per damunt de tot roman
el Provincial de la Compadia, en qui l'ar-
bitrarietat total és possible ("según su pru-
dente estimación", "a su juicio", com hem
vist abans). Ell és qui nomena el Rector (Di-
rector), autèntic rei absolut, amb poder le-
gislatiu, executiu i judicial. El Rector de-
signa cadascun dels "órganos de gobierno
y representación unipersonales."

L'article 11 ens diu quins són "los órga-
nos de gobierno y representación cole-
giados: El Consejo Educativo, el Claustro
de Profesores, el Consejo de Dirección, la
Comisión de pastoral y Formación reli-
giosa, el Consejo académico, el Consejo de
tutores y la Comisión Econòmica". Però
^.quines són les seues funcions?, (.com go-
vernen el centre? Així: "El Consejo educati-
vo asiste al Rector. En el eiercicio de su
función asesora le competen..." {art. 29); "El
claustro de profesores es el órgano cole-
giado que asiste con su asesoramiento al
Rector..." (art. 33); El Consejo de dirección
es el órgano de consulta para el asesora-
miento ordinario del Rector" (Art. 37); "La
Comisión de pastoral asiste al Rector" (Art.
41); "El Consejo académico asiste al Per-
fecto de Estudiós... " (Art. 44); "El Consejo
de tutores es el órgano colegiado para el
estudio y tratarniento conjunto... Es el órga-
no de consulta de! Perfecto General" (Arts.
49 i 50); "La comisión econòmica es el órga-
no de consulta y asesoramiento del
Rector... " (Art 53): ASISTE, ASESORA, ÓR-
GANO DE CONSULTA Y ASESORAMIEN-
TO. Òrgans, doncs, destinants a potenciar
la participació, el treball, l'obediència, el
consens de tots amb els criteris de la direc-
ció. De decisió autònoma res!

I per si tot açò no deixa clara l'enganyifa
de la "Comunidad Educativa" es fa més pa-

lès en l'article 59, on s'assenyalen les "Mor-
mas comunes para el funcionamiento de
los Órganos Colegiados". S'hi determina,
entre d'altres: Els presidents són sempre
els òrgans unipersonals de govern (desig-
nats per la Compahía); la convocatòria la
realitza el President, que fixa l'ordre del
dia, encara que "cualquier miembro podrà
solicitar la inclusión de otros asuntos" i
mai que "para tratar de asuntos no
incluidos en el orden del dia serà preciso la
iniciativa del Presidente o el acuerdo de un
tercio de los miembros"; "las votaciones,
cuando procedan, seran públicas..." i
"en caso de empate el voto del Presidente
serà dirimente" ...I més, senyora, i més!

CONFESSIONALITAT,
LLIBERTAT DOCENT
(ACOMIADAMENT:

L'article 4 assenyala com a finalitat pri-
mordial: "Promover la formación religiosa
de los a l umnos , porponíéndo les
explícitamente el mensaje de Cristo para
ayudarles a adquirir y desarrollar la vivèn-
cia personal de la fe y las actitudes crís-
tianas fundamentales". Açò planteja un
conjunt d'exigències i obligacions al pro-
fessoral en general i als tutors: "Son obliga-
ciones comunes a los profesores: desem-
pefïar las tareas docentes... atemparando
su justa libertad docents a las exigencias
de la fe y moral cristiana" (art. 66), í, a més
a més: "El tutor para el desempefto de esta
función debe procurarse un profundo cono-
cimiento de la letra y el espíritu del Ideario
del Coíegio"(art. 71).

Més clar: "El contrato de trabajo suscrito
por los profesores, y, en general, por el per-
sonal del colegio... presupondrà e implica-
rà, ademàs del conocimiento y libre acepta-
ción del Ideario del Colegio, el compromiso
de una positiva colaboración a ta realiza-
ción del proyecto educativo de éste, en
conformidad con los principies basicos del
Ideario" (Disposició adicional primera).

Com a possible conseqüència de tot, i
sense comentari: "Todo profesor podrà ser
privado de su cargo, cualquiera sea la natu-
raleza del contrato suscrito con el Colegio,
si concurriera en el alguna de las siguien-
tes causas: conducta personal notable-
mente deficiente, doctrina reiteradamente
expuesta contra la fe y moral cristiana..."
(art. 70), i sempre "a juicio de o según su
prudente estimacíón" de la Compafiía.

LLIBERTAT D'ELECCIÓ
DE CENTRE,
LLIBERTAT
DELDISCENTI
EXPULSIÓ

"La inscripción de un alumno en el Cole-
gio presupone por parte de sus padres o



representaries legales —y del propio alum-
no, en la medida de su capacidad— la llbre
aceptación del presente Estatuto y de los
Principies y medios educativos aprobados
en el Colegio" (Art. 113). Després d'aquesta
Hlure elecció (sobretot donada la
mancança de llocs escolars...) els pares
podran participar... i ía Direcció "acogerà
las indicaciones que los padres hagan res-
pecto a la marcha del Cotegio y que repre-
senten una apodación al común esfuerzo
para la meíor calidad y mayor eficàcia de la
labor educativa" (Art. 115)... és a dir: tan
sols seran tingudes en compte les indica-
cions que resten d'acord amb les preten-
sions i objectius de l'empresari...

I la llibertat discent? "Seran obliga-
ciones de los alumnos... mantener, dentro y
fuera del colegio, una conducta de convi-
vència social que se manif ieste en el respe-
to a la moral cristiana" (Art. 91). Per això:
"seran considerades fallas muy graves que
pueden ser penalizadas hasta con la expul-
slón definitiva del alumno la incursión en
falta muy grave de conducta moral o de
comportamiento de palabra o hecho..."
(Art. 96)...quan el Rector, "según su pruden-
ts eslimacíón", ho estime necessari.

CONTRACTACIÓ
DEL PROFESSORAT:
DRETS I
OBLIGACIONS:

Per a la contractació de nou professorat
serà necessari que l'aspirant, a més a més
de tindré la titulació escaient, gaudesca de
"experiència docente acreditada en un
centro de enseftanza reconocido" (Art. 16).
No s'afavoreix, doncs, la primera col·loca-
ció i per tant s'ajuda a sostenir l'atur dels
nous titulats.

Endemés, com ja hem vist, el contracte
"presupondrà e implicarà" el que el tre-
ballador assumesca el formar part d'una
"comunidad educativa" (que vol dir: "acep-
tación def Ideario del Colegio" i "compro-
miso de una positiva colaboración a la re-
alización del proyecto educativo de éste");
la qual cosa pressuposa, encara que l'esta-
tut de cetre reconeix com a dret del tre-
ballador la realització "de su función do-
cente con independència y libertad" (art.
65), la renúncia de la llibertat docent (la
qual, almenys, deuarà "atemperar").

S'enumeren altres drets: dret a! salari
(faltaria més!) a les vacances, Llicències i
Excedències... però, atenció!, seran "los fi-
jados reglamentariamente", els "reconoci-
dos por las disposiciones iegales
vigentes". I com són molt espèndids i gene-
rosos es reconeix el dret a percebre "los
beneficiós" de "seguridad social, jubila-
ción y derechos pasivos", deixant clar que
seran els establerts per la legislació.

L'Estatut "marco" introdueix modifica-
cions sbstancials en matèria d'acomiada-
ments i de cessació, en contra, és clar, dels
treballadors: acomiadament ideològic (art.

18DEDICIEMBRE

CONCENTRACIÓN DE
LA PATRONAL DE
LA ENSEfiANZA

El padre Martínez Fuertes intervino al
principio y al final y, entre grandes
aplausos, vítores y algun grïto de «Uni-
dos a ti, padre Martínez», repitió varias
veces que «hoy es el dia de la libertad» y
reconoció que «nos gustaria que esta
reunión fuera de alta repercusión para el
poder del Estado, de forma que alguien
entendiera que ha llegado la hora de la
verdad». A Àngel Martínez Fuertes lle-
garon a saltàrsele las làgrimas míentras,
con la voz quebrada, daba lo que el cali-
ficó de «mala noticia»: «Con tàgrimas
en los ojos», dijo, «he de deciros que no
hay una contestación que permita se-
guir ei camino de la libertad. Los resul-
tados de una encuesta que hemos pasa-
do al sector de la enseiïanza privada son
desoladores: tenemos un millón de
alumnos y cerca de 10.000 centros y ei
70% ó 75% dicen que no pueden seguir
adelante. Suplicamos humildemente
que se nos atienda y que se sienten a
negociar con nosotros, para que la
causa de la libertad tenga cauces que
ahora no los tíene». Se quejó de que
«los principios predicados desde esta
plataforma sean manipulades por opi-
niones subversivas», gritó entre
aplausos: «jDirectores, en pie, alerta!»
y termino diciendo que «tenemos que
lograr que este país entre en razón».

El Consejo Superior de Opiniones
Subversivas, ante esta información
aparecida en la prensa decide:

1. Que el dia 18 de diciembre no
era el "dia de la libertat" sinó la fes-
tividad de Nuestra Sra. de La Espe-
ranza.

2. Que se abra una suscripción
popular para comprar pa n u e los al P.
Fuertes y que, ante la posibilidad de
que las làgrimas del agustino ten-
gan mas efecto que las acciones
reivindicativas de los sindicatos de
clase, convertir las Secretarias de
Acción Sindical en Secretarias de
Plahideras, Lloros, Lamentes y Sus-
piros.

3. Que los directores sentados es-
tan més descansados.

4. Que no entrarà en razón si no
es en presencia de un abogado.

70 ja esmentat) i la renúncia voluntària que
"para que surta efecto deberà ser comuni-
cada al Perfecto de estudiós necesa-
riamente por escrito y con una antelacíón
mínima de dos meses a la fecha en que se
proponga dejar de prestar servicio". (art.
69).

ECONOMIA I
CONTROL DE LES
SUBVENCIONS:

"El Estatuto Marco para los centros edu-
cativos de la Compaflía de Jesús en Espa-
fta" tracta el tema de la comissió econòmi-
ca en sis articles (53-58). Deixa clar, una ve-
gada més, que és, tan sols, un òrgan "de
consulta y asesoramiento del Rector para
cuanto se refiere a la gestión econòmica
del Colegio". Està constituïda per vuit
membres: El Rector, l'Administrador gene-
ral, dos representants de pares, dos repre-
sentants del claustre, un representant dels
alumnes i un representant del personal no
docent. Insisteix, per si de cas no estigués
clar, en explicitar cadascuna de les compe-
tències, que la seua funció és: "conocer y
estudiar, proponer, asesorar...", és a dir: de
gestió i decisió res de res.

Al que respecta a les subvencions afirma
que la funció de la Comissió és: "Conocer
la cuantia de las subvenciones recibidas
por el colegio y supervisar el recto uso de
las mismas", però <,qui determina quina és
aquesta correcta utilització pel que respec-
ta als diners directament destinats al
centre? Es pressuposa que la Compartia de
Jesús.

La demagògia de la "Comunidad Educa-
tiva" arriba a l'extrem d'a'firmar: "La Comi-
sión Econòmica se reunirà en sesión con-
junta con la Directiva de la Asociación de
Padres de Alumnos del Colegio, a la que
ofrecera cuantos datos precise, para que
esta pueda hacerse activamente presente y
operante en la gestión econòmica del Cole-
gio" (Art. 57). Però, £,quin és el mecanisme
que fa possible aquesta gestió? L'Estatut
no ho assenyala, tan sols ens diu a l'article
116, amb sentència jesuítica: "La situación
y marcha econòmica del Colegio seran pa-
tentes a los padres de alumnos".

Si la genèrica i abstracta "comunidad
educativa" és una enganyifa, la seua
concreció en els aspectes econòmics (ges-
tió econòmica activa) és una trampa, una
farsa.

CONCLUSIÓ:
"Ideario y dirección del empresario - co-
munidad educativa - obediència - despi-
do ideológico - libertad de ensenanza"!

Honorat Ros i Pardo
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LLIBERTAT D'ENSENYAMENT

LA"COLABORACIÓN
ACTIVA"

Sempre hem dit que això de "la llibertat
d'ensenyament" era una presa de pol al
personal. Avui aportem un document
aparegut a la premsa especialment
clarificador en el qual es veu el concepte
que tenen en alguns col·legis religiosos
del principi de llibertat d'ensenyament.
Es tracta d'un imprès de "reserva de
plaza" d'algun centre dels escolapis, que
hagueren de firmar els pares a principi
de curs.

Val a dir que a banda de definir-se
com a "confesional de la Iglesia Catòlica'
caldria que s'especificàs sí es tracta de
col·legis preconciliars, postconcíliars o
mig-pensionistes

I tot per a aconseguir "un dialogo
educativo"...

«Ante el hecho de que alguno de
nuestros alumnos mayores se ha sen-
tido coaccionado por la formación re-
ligiosa impartida en el colegio, y te-
niendo en cuenta que, si por una par-
te la responsabilidad de la misma
queda cenïda al deseo de los padres
en la presente Constitución vigents,
por otra creemos que —sobre todo
en caso de alumnos pertenecientes a
los niveles superiores— es necesaria
una identidad de pareceres que posí-
bilite el dialogo educativo, juzgamos
oportuno aclarar una vez mas
nuestra postura en este punto y es
que el colegio, que se define como
confesional de la Iglesia catòlica,
no puede, porque no es su misión ni

para el lo se halla preparado, impartir
otro tipo de ensenanza que la corres-
pondiente a dicha confesionalidad, y
que por elto exgimos también una to-
ma de postura en el alumno y sus
padres, con una declaración expresa
de que estan de acuerdo con la edu-
cación cristiana que ei colegio entien-
de debe ser total: desde la orienta-
ción en la línea educativa general y
particular de cada asignatura hasta la
asignatura expresa de religión catò-
lica, así como la obligatoriedad de
asistencia y coíaboración activa a
los actos litúrgicos y religiosos es-
tablecidos en el horario de activida-
des que se fije».

ESTATUTOS DE CENTROS DOCENTES

LAOPINIÓNDELA
FEDERACIÓN DE

PADRES
Les actuacions, no sempre coherents i de vegades contradictòries, que fins ara han portat

les Federacions de Pares d'Alumnes, han produït últimament tensions, per exemple a València,
alguna de tes quals quedaven reflectides en el número anterior d'ALL-l-OLI.

El dia 14 de Desembre, apareixia a "El País" un article titulat "Un Proyecto de Ley del Gobierno"
firmat per Juan J. Garcia, President de la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de
Biscaia Í per tots els membres de "la comisión permanente de la recientemente constituïda

Confederación del Estado Espanol de Asociaciones de Padres de Alumnos (Confapa); José M.
Torre, de Cataluna; Juan Murillo, de Madrid; Emilio García, de Valencià; M." Dolores Alcaraz,

de las Palmas, y Miguel Segura, de Sevilla".
Aquest article, que reproduïm íntegrament, és un document interessant i oportú, a partir del qual

pensem que es pot elaborar una plataforma d'actuació comuna Í de clarificació ideològica.

A partir del titulo queda expresada la primera y
fundamental anomalia. UCD ha elaborado un
proyecto de ley a puerta cerrada. No ha contado
para nada con los ciudadanos del Estado. Nin-
gún sondeo, nirigún anàlisis, nada. Solamente
las ínfluencias del grupo de presión confesional:
CECE, FERE, etcètera.

Y conste que no estamos hablando de una
reglamentación que se viene aplicando de anti-
guo y que se trata de perfeccionar, no. Habla-
mos de un conjunto de normas que hoy todavía
son pura teoria, y a partir de las cuales se cree
posible impulsar la ensefianza por los nuevos

cauces democràticos. Todos sabemos que la
Constitución es tachada de ambigua, y da la
impresión de que el Gobierno pretende apro-
vechar esa circunstancia, y que, cuando «con-
sensuaba», se dijo: «Bueno, uansigíremos en la
ley, que ya tendremos tiempo de ocuparnos del
reglamento».

Parece ser que el ministre de Educación
comprende nuestra inquietud, ya que en una
carta remitida recientemente a los directores de
colegios y a algunas asociaciones de padres de
alumnos nos cuenta el punto de vista de UCD,
en un alarde de cortesia post mortem, dado

que la suma de votos de la derecha probable-
mente no permitïrà opción alguna. Su lema,
«paz, libertad y real oportunidad educativa». Es
herrnoso, ^no creen?

Para lograr et primer objetivo, una genialidad
en el estatuto. Es imprescindible sembrar la dis-
còrdia en las escuelas si queremos que haya paz:
nífios disidentes o hijos de padres discrepantes,
ai pasíllo; maestros que no admiten recortes a la
libertad de expresión y los que saben combinar
dícha libertad con un deseo de no adoctrinar a la
calle, a engrosar el batallón del paro. Para todb
ello, un mecanismo seguro: que la ley deje bien a
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cubierto el ideació de centro, supremo para-
guas del colegio mercantil-confesional. No, se-
nor Otero Novas, no.

APRENDER Y PRACTICAR
LA CONVIVÈNCIA

Para que la paz sea posible en la vida es nece-
sario, entre otras cosas, aprender y practicar la
convivència desde pequenos. Y esto hay que ha-
cerlo en la escuela, adiestrando a los ninos en el
respeto al companero y en la tolerància, y crean-
do una atmosfera de equidad que la ètica peda-
gògica puede perfectamente lograr. No invente-
mos ahora fantasmas hablando de una ideologi-
zación que nosotros no buscamos v en la que el
confesionalismo y la dictadura han sido nuestros
inquisidores durante el medio siglo ultimo cuan-
do menos.

En lo que sí estamos de acuerdo es en que el
debaté de la ensenanza no debe enctaustrarse en
el Parlamento. Su carta a los ciudadanos, senor
ministro, es una iniciativa que va a tener se-
guidores en todos los émbitos. Nos gusta el ca-
mino, que debe ser ampüado: participación,
transmisión recíproca de información, Consejo
Nac iona l de Educac ión , comis iones
provinciales... Repetimos que nos gusta e! cami-
no iniciado. Porque el otro,el de «lograremos 190
votos, que son suficientes para sacar adelante la
ley», supone, sin duda, una tentación para los
hombres de UCD, però que conduce a la superfi-
cialidad, al oportunisme político egoista y miope
y, en suma, a ignorar el fondo del problema.
Creemos que el Gobierno debe superar esto.

Cuando en el Estatuto de Centros se con-
templar la «libertad e igualdad de oportunida-
des», es inevitable dirigir la atención hacia el otro
proyecto de ley que vendré a continuacíón: el de
financiación de !os centros privados subven-
cionades, que se encuentra estrechamente liga-
do al primero. Resulta llamativa la complementa-
riedad lograda por este par de leyes. La primera
de ellas, retrógada, tratanto de ignorar conquis-
tas reales en el terreno de la participación. La se-
gunda, peligrosamente irresponsable, abre una
via de agua en un presupuesto de Educación
austero y recortado, por la que se van a marchar
irremisiblemente mïles de millones de una nueva
infraestructura de pago y de picaresca, amén de
constituir un gran portalón abierto a la corrup-
ción. En ambas leyes, por lo demàs, un denomi-
nador común: ninguna experiència, ni ajena, ni
pròpia; ningún período de rodaje.

Es verdaderamente grave todo esto, senores
del Gobierno.

En cuanto al nombramiento de cargos directi-
vos, no parece suficients motivo la existència de
alguna anècdota negativa (maestros amiguetes
que eiigen a un director dèbil para faltar a
clase...) como para enmendar regresivamente
todo un proyecto de iey, yugulando ademàs de
raíz nuevas experiencias llevadas a cabo con im-
portantes aspectes positivos, aunque siempre
habra de insistirse en el perfeccionamiento de
todo el conjunto.

Seamos seriós. La calidad de la ensenanza no
pasa solo por un «maestro» competente, sinó
por «un equipo» competente y pedagógicamen-
te compenetrado. Es la mitad del éxito, porque
los hàbitos democraticos sumados a un buen ni-
vel de profesionalidad son garantia de eficàcia
dentro de los limites del sistema. Por el contra-
rio, la ineficàcia està absolutamente garantizada
cuando un buen equipo pedagógico esta someti-
do a los plenos poderes de una dirección im-
puesta por la Administración, que niega toda ca-
pacidad decisòria a la comunidad escolar, la cual
necesitaría el màximo margen de movimientos
para poder derrochar ilusión, fantasia, labor de
equipo... La verdad es que en todos los niveles
de la ensenanza es absolutamente imprescin-
dible la búsqueda de procedimientos con los que
se pueda paliar algo el caos educativo del país.

ACUERDO DE LA
JUNTA GENERAL DE
LA C.E.C.E.

"Aceptamos el Estatuto de
Centros Docentes y la ley de Fi-
nanciación presentades por el
Gobierno, enriquecidos por las
enmiendas de UCD y otros gru-
pos parlamentaries que defien-
den la libertad de ensenanza, ad-
virtiendo que por nuestra parte
nunca seran negociables los si-
guientes puntos: a) El derecho
preferente de todo padre a elegir
el tipo de educación que desee
para sus hijos; b) El derecho de
toda persona, física o jurídica, a
crear y dirigir centros docentes;
c) El ideario de cada centro, ofre-
ciendo un modelo especifico de
educación para su comunidad
educativa; d) La igualdad de troto
a los centros estatales y no esta-
tales; la igualdad de oportunida-
des para los alumnos; la ïgualdad
econòmica a través de medios de
ayuda directa a la família; la
igualdad de salario al profesora-
do, estatal y no estatal, que ejer-
za igual función en cualquier
centro, en posesión de idèntica
titulación, y una idónea remune-
ración del personal no docente;
e) Un Estatuto único de centros
docentes, estatales o no estata-
les, ya sean subvencionades o
libres. Rechazamos la idea de un
Estatuto especial para centros
subvencionades."

Caos, no lo olvidemos, que ha sido bien admi-
nistrado durante casi medio siglo por todas las
adminístraciones, sin excluira la actual.

íCómo puede ignorar el Gobierno que el abso-
lutisme del mando, el létigo en mano del jefe co-
mo razón última no son conciliables con un pro-
yecto democratico de educacïón cuya médula
debe ser la participación real?

Sin embargo, para hacer mas agudo el proble-
ma y para enrarecer el clima escolar, en el Esta-
tuto de Centros se vacía de contenido a los órga-
nos consultives, en beneficio de la potenciación
de la dictadura de los órganos unipersonales.
Analicemos a quién beneficia y a quién perjudica
una tal concepción.

Nos encontramos con un claustro sin capací-
dad decisòria alguna y comprobamos que lo mis-
mo sucede con la junta econòmica, teórico
instrumento de control presupuestario, que se
deja a rnerced de quién en modo alguno desea
ser controlado (para dificultar mas las cosas, el
reglamento es tremendamente arnbíguo a este
respecto), y vemos, por ultimo, que el consejo
de dirección tampoco puede decidir nada.

MERCANTILISMO CONFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN

Es evidente que el Estatuto està hecho a la
medida de los empresàries de los centros escola-
res confesionales, cuyos objetivos se centran en
el mantenimiento de una red nacional y mercan-
til de la educación. Todo ello, eso sí, envuelto en
el celofàn colorista de la ideologización, que, a !a
par que encubre aquellas intenciones, aparenta
atender los deseos de un sector de ciudadanos.
Deseos, nos atrevemos a decir nosotros, que
obedecen, en su mayor parte, a! arraigo de habi-
tos subconscientes no suficientemente contras-
tades. De ahí que haya un sector importante y
en constante auge de cristianes capaces de pen-
sar por sí mismos que no estan de acuerdo con
el mercantilisme confesional de la educación.

El resultado de nuestro anàlisis no puede ser
mas desolador: maestros sumisos y silenciosos,
porque el ideario obliga; posibilidad de que se
impidan los derechos sindicales. entre ellos el de
reunión, tal y como se desprende del articulo 16
del proyecto, y, por lo que respecta al campo de
actuación, que se deja a los padres, no cabé sinó
pensar que el legislador no ha podido olvidar
cuàl es la realidad actual de las asociaciones de
padres de alumnos en los cenlros privados de
caràcter confesional. Si se exceptúan singulari-
dades o plantearnientos mas progresistas, como
es el caso de la Confederación Cristiana de Aso-
ciaciones de Padres de Atumnos de Catalufia, la
gran mayoría de las supuestas asociaciones, o
no existen més que en el recibo de fin de mes o
son la simple expresión de algunos padres cerca-
nos y sumisos a la dirección del centro y, en
cualquier caso, fàcilmente manejables. No tiene
nada de particular, pues, que se haya instrumen-
tado un consejo de dirección tan absolutarnente
inocuo. Por lo demàs, algunas de estàs personas
seran las que formen parte de la junta econò-
mica, que quemaría a quienes se propusíesen
seriamente el caràcter no lucrativo de la ense-
nanza.

Todas las razones expuestas anteriormente
son la explicación concreta de la gran preocupa-
cïón que invade a la mayoría de los ciudadanos.
Ciudadanos conscientes, que saben de las difi-
cultades económicas que aquejan al país y que
tenían el derecho de esperar, mediante la elabo-
ración de una legislación democràtica de la ense-
nanza, una distribución mas justa de priorida-
des, una mejor ordenación de los recursos y una
limitación a los privilegies.

Parece que las nuevas leyes de Educación no
van en esa dirección y que, una vez mas, el Go-
bierno no va a acertar. Si no se corrige y
equilibra la situación, seran demasiados los per-
judicados y, al final, como siempre, pagarà el
país entero, a excepcicn del club de los privile-
giades.
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ELS LLIBRES

hem llegit

Psicologia de la
edad preescolar

j un manual completo
para cotapreneter
y ensenar al nino

Autora: Valerià Mújina
Titulo: PSICOLOGIA DE LA
EDAD PREESCOLAR
Editorial: Pablo del Río

Este manual de psicologia infantil para
comprender y ensenar al nino desde que nace
hasta los 7 afïos, escrito por Valerià Mújina reco-
ge la aportación de los grandes psicólogos rusos
Vigotsky, Leontiev, Luria, entre otros, y se apo-
ya en el materialisme dialéctico e histórico como
método de trabajo para enfocar correctamente
el desarrollo psicológico del nino en interacción
con un medio concreto.

Ciertamente la educación preescolar
(guarderia y parvulario) es determinante en una
mejora cualitativa y justa de la ensenanza; de ahí
la trascendencia cada vez mayor del conoci-
miento de la psicologia infantil para ensenar y
educar al nino.

Es evidente que investigando en profundidad
las caracterfsticas del comportamiento de cada
nino, el educador puede encontrar los medios
necesarios para superar las dificultades que se le
presenten. El conocimiento de la psicologia in-
fantil facilita al educador el contacto con el nino,
le ayuda 3 dirigir su desarrollo y a evitar muchos
errores en la pràctica educativa de cada dia.

La obra està dividida en cínco partes, siendo

desarrollados los siguientes temas: Cuestiones
generales de la psicologia infantil. Particularída-
des psicológicas del desarrollo en la ninez y en la
primera infància. Características psicológicas de
la actividad del preescolar. Desarrollo de la per-
sonalidad del preescolar y desarrollo íntelectual
del preescolar.

En definitiva, la obra de Mújina se hace
imprescindible entre los estudiosos del tema co-
mo instrumento para un mejor conocimiento de
la psicologia infantil.

per a grans
LA PSICOMOTRICITAT
AL PARVULARI
Ed. Laia. Col·lecció Quaderns de Pedagogia

Amb aquest llibre, l'editorial LAIA comença
una nova sèrie que tant en llengua catalana com
castellana, els podem trobar a l'abast a les llibre-
ries, amb il·lustracions i textos nascuts de la pràc-
tica escolar quotidiana i orientats cap a la refle-
xió sobre la pràctica pedagògica

Al llibre que recomanem, podem trobar de
quina manera fer descobrir l'esquema corporal
als xiquets í xiquetes det parvulari, així com dels
objectes i del món exterior, mitjançant el co-
neixement i la comunicació corporal amb els
altres.

ORELLANA. La Asamblea
en la Escuela
Edit. ZERO, S.A. Col·lecció ZYX

En aquest llibre podem trobar tota una expe-
riència que ha estat viscuda al poble d'Orellana
la Vieja en la Nacionalitat Extremenya.

El llibre recull com Í quan els siquets i xiquetes
d'una escola poden autogestionar-la, així com
la labor pedagògica que açò comporta.

Llegir aquest llibre ens pot aprofitar com a tes-
timoni i com a experiència per a tots els qui ens
dediquem a l'ensenyament. Ens pot aprofitar per
a tornar a creure en la possibilitat de l'educació a
les escoles. De l'educació socialitzada i raciona-
litzada amb assemblees.

DICCIONARI PER AOCIOSOS...
Joan Fuster
Ed. Edicions 62. Col·lecció Universal
de butxaca

Ja fa segona edició aquest llibre des de se-
tembre del 78. Tal com diu l'autor al pròleg, la
seua intenció no és la de fer un «diccionari» sinó,
com va fent prou sovint, reunir uns escrits sobre
temes concrets catalogables dintre del tema ge-
nèric de l'assaig.

Es tracta d'un llibre molt a l'estil Fuster: irònic,
punxegut de vegades, suau com una carícia
d'altres; compassiu i indignat, però tot arnb la
seua mesura.

Podríem aprofitar-lo com a llibre d'iniciació de
la lectura a persones castellano-parlants, com
tants altres que ja hi són editats.

per a xiquets

Les col·lacions de l'editorial LA GALERA, ofe-
reixen sense dubte un interès excepcional, pel
seu contingut, per la varietat, que posa a l'abast
dels xiquets de totes les edats els llibres més es-
caients i per la qualitat de la impressió. Esmenta-
rem ara les darreres novetats de la sèrie de narra-
tiva juvenil, "Els grumets de la galera": "El mis-
satge del cavaller de l'àguila rampant", "Ulls de
gat mesquer", "Els amics del vent", "Buscant
un nom", "Utinghami, el rei de la boira". Men-
ció a part mereix "El savi rei boig", llibre d'Em-
par Lanuza, valenciana que amb aquest títol va
guanyar el premi PRUDENCI BERTRANA, de
narrativa infantil. Es tracta d'una col·lecció dtí
contes on es combina la imaginació amb el sentit
de l'humor i el divertiment.

Un llibre especialment digne de ser comentat
és la HISTÒRIA DEL PAÍS VALENCIÀ, de Ri-
card Blasco, editat per Ahnudín. Es tracta d'un
manual amb moltes il·lustracions, que partint
d'uns xiquets de l'actualitat com a personatges
centrals, penetra en la història dels homes i de
les dones d'aquest país, donant una gran impor-
tància a l'aspecte sòcio-econòmic i als moments
actuals. Es, en general, una important eina a uti-
litzar en les escoles del País Valencià.
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BOERIAS
LEGISLACIÓN
BECAS

Por una resolución del Instituto Nacional
de Asistencia y Promoción del Estudiante
publicada en el B.O. del E. de 13-XII-79, se
regula el régimen de reclamacíones del régi-
men general de ayudas al estudio.

INSPECCIÓN-
OPOSICIONES

En el B.O. del E. de 15-XI1-79 se convoca a
la realización de la prueba A del primer ejerci-
cio de las Oposiciones al Cuerpo de Inspec-
ción de Ensenanza Primària. La prueba
tendra lugar el dia 19 de enero, a las dieciséis
horas, en la Escuela Tècnica Superior de In-
genieros de Caminos, Canales y Puertos, en
la Ciudad Universitària de Madrid.

JUBILACIÓN
Todos deben saber que la Ley de Educa-

ción 14/1979, de 4 de agosto, creo el Cuerpo
General de Profesores de Educacion General
Bàsica, que es el mismo Cuerpo de Magiste-
rio Nacional, cambiado de nombre. El
Decreto-ley 16/1970, de 11 de dtciembre, le
aumenta el coeficiente multiplicador del 2,9,
que antes tenia, al 3,6 al Cuerpo de Ensenan-
za Primària. Para pasar de uno a otro Cuerpo
no se exigió a tales func ionar ios
—entonces— ninguna oposición, cursillo o
ampliación de estudiós; la integración fue
masíva. Con la publicación del Decreto
2.952/1972, de 19 de octubre, B.O.E. de 1-
XI-72, entro en vigor el nuevo coeficiente.
Esta medida repercutió favorablemente en
las PENSIONES DE LOS MAESTROS QUE
SE JUBILARON A PARTIR DE ESE DlA,
aunque, incomprensiblemente, no afecto a
los que se jubilaren con anterioridad, ni si-
quiera a los que lo habían hecho veinticuatro
horas antes. La ley de Clases Pasivas dispo-
ne que aquellos beneficiós o mejoras econó-
micas que sean concedides a los funciona-
rios en activo repercutiran en los jubilades en
la misma cuantia que corresponde al Cuerpo
de la Administración al que pertenecieron. El
simple cambio de nombre del Cuerpo de Ma-
estros de Ensenanza Primària por el de Pro-
fesores de EGB ha provocado este grave
problema, que se arrastra desde hace ocho
anos. Se trata de un caso insólito que no se
conoce en ningún otro Cuerpo de la Admi-
nistración. A mayor abundamiento, e!
articulo 1.° de la Orden ministerial de 14-IX-
78 dice que "quedan homologades los
títulos de Maestro de Enseiïanza Primària,
obtenidos conforme a planes de estudio an-
teriores a la Ley General de Educacion, con
el de Diplomades de Educacion General Bé-
sica". Ante el criterio de igualdad, que es
uno de los principios generales de nuestro
ordenamiento jurídico, los maesíros jubila-
des de Salamanca han iniciado una campana
en defensa de lo que consideran un justísimo
derecho: Que se actualícen sus pensiones
con la aplicación del coeficiente 3,6 para
ellos «congelada» desde que se publico.

CONCURSO DE TRASLADOS

Parece ser que existiran dos concursos:
uno NACIONAL, en el que podran partici-
par todos los profesores y en el que no se
daran destinos forzosos; otro RE-
GIONAL, y reservado para localidades de
menos de 5.000 habitantes. En éste sí
habría nombramientos forzosos, para
los profesores sin destino definitivo, però
dentro de la región.

Para agilizar las tareas de adjudicación se
van a dar dos pasos importantes:

a. La UNIFICACION DE VACANTES en
una LISTA ÚNICA. En consecuencia,
la adjudicación de las vacantes se harà
en base a la puntuación que posea el
concursante y no en funcíón del sexo.
Habrà por tanto «vacantes genéricas»
en el turno VOLUNTARIO.

En el turno de CONSORTE parece
ser que seguiren dàndose por separa-
do las vacantes de maestros y ma-
estras.

b. La publicación SIMULTANEA de la
convocatòria y de la lista de vacan-

tes. Hay que tener presente que el
plazo de peticiones para los dos tur-
nos suele ser de veinte días naturales a
partir del siguiente al de la publicación
de la relación de vacantes.

Es muy importante que sepa el concur-
sante, al formalizar su instància de peti-
ción, en el lugar correspondiente, haga fi-
gurar si solicita como provisional o como
definitivo. Los errores en este sentido
tienen consecuencias irreparables.

Es conveniente que el concursante agote
las posibilidades que le ofrece la convoca-
tòria en el momento de seleccionar las va-
cantes. Si puede seleccionar, por ejemplo,
cincuenta vacantes, ^por què tener tan solo
veinte o cuarenta?

Ante la posibilidad de tener que efectuar,
alguna reclamación, el concursante debería
quedarse con una copia de la relación de
vacantes solicitadas para saber en todo
momento el orden exacto en que las solici-
tó. Recomendar, por ultimo, que se haga
una atenta lectura de toda la convocatò-
ria.

CONTRA LOS JUBILADOS
Al elevarse los sueldos de los funcionarios perte-

necientes al Cuerpo de Profesores de EGB,
aumentan paralelamente las cuotas que tienen
que abonarse reglamentariamente: Pasivos, Mu-
tualidad, IRTP, Muface, etc. A esta elevación debe
seguir, en igual medida, la de las p resta c i ones, que
estén basadas en tantos por ciento

Se publica, sin embargo, el real decreto
3.065/1978, de 29 de diciembre; y a partir de 1 de
enero de 1979 las Mutualidades integradas en Mu-
face, entre ellas la de Ensenanza Primària, "no
podran modificar la cuantia de las prestaciones vi-
gentes al 31 de diciembre de 1978".

Tan inaudita decísión ya ha comenzado a apli-
carse entre los profesores afiliados forzosamente
a la Mutualidad. La gravedad de la situacíón
jurídica planteada a los que se han jubilado a partir
de 1 de enero de 1979 es evidents. Se trata de una
verdadera expropiación de derechos económicos,
con enriquecimiento injusto para Muface, en detrí-
mento de los afiliados a la antigua Mutualidad.

Tal forma de proceder atenta al principio de Se-
guridad jurígica consagrada en la Constitución.
í Por què no se deroga el Real Decreto 3.065/1978,

0 al menos se corrige lo relativo a la congelación
de pensiones?

,> Se pretende lesionar unos derechos adquiridos,
con la agravante de que los afiliados sigan cotizan-
do con arreglo a un sueldo actual, y, sin embargo,
la prestación bàsica funda mental, como es la jubi-
lación, que se percibe de la Mutualidad, quede
congelada al 31 de diciembre de 1978?

Ya es grave que las pensiones que se conceden
por esta institución tarden en peccibirse hasta un
ano, porque, al parecer, las arcas de la Mutuali-
dad, que se forman especialmente del actual fon-
do especial, estan vacías y no hay dinero para
afrontar los gastos mensuales de los pensionistas.
1 Por què no subvenciona este capitulo de aten-
ciones?

Actualmente se dan desigualdades inconce-
bibles: para mutualidades con un colectívo de dos
mil y pico mutualistas se conceden subvenciones
de noventa y siete millones, mientras que otras,
entre las que se encuentra la del Magisterio, con
mas de cien mil mutualistas, solo se subvencionan
con tres millones y medio. i Ca be mayor injustícia?

("Resumen Escuela Espanola"
n."2.496)
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SOPA DE LLETRES
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Si busqueu detingudament tro-
bareu en aquesta sopa de lletres,
10 noms de pobles pertanyents al
País Valencià. Es busca tant horit-
zontalment, com vertical i també
en oblicu, al dret com a l'inrevés.

MOTS COMBINATS
Amb les lletres numerades dels si-

nònims d'aquestes cinc paraules pots
compondre el títol d'un llibre d'assaig i
el nom del seu autor. Cada número in-
dica el lloc on correspon posar cadas-
cuna de les 14 lletres diferents que hi
fan falta.

VERGE:

EIXIR:

MOT:

BUIT:

MENTIR:

1 8

3 2 6 11

4 7 1 4 5

10 9

12

1 2 3 4 5 6 7 8 3

5 3

12 2 4 1

9 4 5 1 10 11 4 1 3

13 14 3 6 8 7

A CADA MUNTANYA EL SEU NOM
Amb un poc que es conega la geografia del País Valencià es podrà col·locar .sota ca-

da cimall el nom que li correspon. Els noms, desordenats, són aquests: Montcabrer,
Garbí, Puig Campana, Aitana, Motgó, Penyagolosa.

ENDEVINALLES
1. Com més m'ensabones,

més m'embrutes.
Si em vols netejar,
m'has de deixar estar.

2. Ve amb la primavera,
i se'n va amb la tardor.
Petita com ta cadernera,
és l'ajut del llaurador.

1. Benvingut sigues mal
si véns a soles.

EMBARBUSSAMENTS
1. Hem festejat aquest beneït,

amb quinze quinzets de fetge
(fregit

2. Una erra té Russafa;
rosa, roja com la randa;
rameta de randa;
rama, randa,
aquesta erra té Russafa.

REFRANYS

2. Cadascú conta de la fira
segons li va.

vi3aNoi3divno / 1S3X / viavx / VIOOÍHHVO/ jivo / vssiNaa /iNaniASdo / snoi / dSAQNOw /UNO
S3H13n 30 VdOS

'i.

S31TVNIA3GN3

NVOP .-yoinv 'SNVIONBIVA sis saynvsoN nom
'1V1IAVO :iina VinVdVd :iOW 'dlldOS :dlXI3 VniZNOG :

:jajqeoiuoifl| — > "LU grjp'L :euediueo

S1VNI9NO3 S1OH

LU LQ9 :iqJEQ —'9 ''wgg/ içBiuofl—"Ç
!V — 'Z ''LU çiQ'i :eso|oBeAuad—'í

WON H3S 13 VANV1NOW VQVO V

sNoiomos
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ACC\Ó CULTURAL
DEL PAÍS VALENCIK

és una resposta conscient i serena
a molts problemes que els valencians
teníem plantejats.

demaneu informació al

secretariat de l'ensenyament de l'idioma

menéndez pelayo, 26, 2on-2'
telèfon 21.03.15
Castelló

moratín, 15, 8" gírona, 12
telfs. 321.92.24-322.58.02-322.58.19 telèfon 21.26.00
valència alacant

NOVETATS
TRES I QUATRE

Vicent Andrés Estellés: LES PEDRES DE L'ÀMFORA. (2a edició)
Enric Valor: MILLOREM EL LLENGUATGE (2on volum)
Jenaro Talens: TREBALL ARTÍSTIC i PRÀCTICA POLÍTICA.
Vicent Andrés Estellés: OFICI PERMANENT A LA MEMÒRIA DE JOAN

B. PESET, QUE FOU AFUSELLAT A PATERNA
EL 24 DE MAIG DE 1941.

Ricard Blasco: POESIA POLITÍCA VALENCIANA. 1802-1938.
Alfons Cucó: SOBRE LA IDEOLOGIA BLASQUISTA.

Josep Vicent Marqués: PAÍS PERPLEX (2a edició)


	tmp8090.pdf
	tmp4AEF.pdf
	tmp91B9.pdf
	tmpFAEB.pdf

