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Miquel Siguén

RESUM I PERSPECTIVES

Quan en el Curs 77-78 en els moments més vius del conflicte promogut

per les "Escoles en lluita", varem anunciar la cel.lebració d'un Semi¬

nari dedicat a estudiar "l'adscripció de mestres a les escoles públiques",

veus amigues i assenyades ens varen aconssellar renunciar-hi alegant que

era un tema massa conflictiu, "una patata massa calenta" per utilitzar

l'expressió anglesa. Pero nosaltres pensàvem i seguim pensant que l'Ins¬

titut de Cifencies de l'Educació de la Universitat de Barcelona s'havia

d'ocupar de problemes reals i de trascendència pública i no sols de

qüestions de gabinet. I que era diffcil pensar en un problema més real i

més greu que el que plantejaven uns col.lectius de mestres que recolzats

per associacions de pares i de veins pretenien fer-se càrreg de l'ensenya¬
ment en centres escolars que començaven a funcionar i que estaven aixf

en conflicte amb la reglamentació vigent sobre el nomenament de mestres.

Les dades bàsiques del conflicte són relativament fàcils de resumir.

Per una banda aquests col.lectius de mestres sorgits de una manera més
o menys expontània i en tot cas au to reclutats, sorgits al voltant de tres o

quatre escoles públiques de Barcelona a punt d'inaugurar-se amb la preten¬

sió d'encarregar-se de l'ensenyament, amb un projecte educatiu definit i

el suport actiu de les associacions de veins i de les famílies que espera¬

ven enviar els seus fills a les noves escoles. I això en una epoca de canvi

polític, abans de realitzar-se les primeres eleccions democràtiques, quan

totes les esperances semblaven possibles.

I enfront d'aquests intents una administració pública -representada en pri¬

mer lloc per la Delegació Provincial del Ministeri- obligada a aplicar una



reglamentació que evidentment no permet iniciatives d'aquest tipus però

desitjosa al mateix temps de contemporitzar i d'evitar conflictes oberts.

Disposada per tant a entrar en negociacions amb els col·lectius i dispo^

sada fins i tot a nomenar com a interins tots el membres dels col·lec¬

tius que legalment podien ser-ho, deixant clar però que en el Ifmit hau¬

ria d'aplicai—se la reglamentació urgent.

Reglamentació que pot resumir-se en dos punts principals:

- L'ingrés dels mestres a un cos nacional de funcionaris a través

de un ex’àmen anomenat oposició.

- L'adscripció a places determinades a través d'uns concursos ge¬

nerals de trasllat en els que l'antiguetat juga un paper determinat.

El sistema establert així té inconvenients molt evidents que també podem

concretar en dos:

L'elecció del lloc és feta pel mestre en funció de les seves prbpies mo¬

tivacions. No hi ha cap garantia per tant de que les seves característiques

personals es corresponguin amb les necessitats o les convéniencies del

centre docent al que s'integra.

La decissió de prendre part en el concurs de trasllat depèn exclussivament

del mestre, que pot fer-ho cada any. Aixó produeix a certes escoles, les

menys desitjades, com són les rurals o les suburbials, un canvi continu

de mestres amb el perjudici conseqüent per a l'escola i per als alumnes.

A aquests inconvenients inherents al sistema en podem afegir encara al¬

guns altres.



El primer i més sorprenent és que actualment les Escoles de Formació
de Professorat preparen mestres per especialitats: Lletres, Ciències,

Preescoiar, Educación Especial, i que els programes de l"'educació escolar

requereixen aquesta especialització. Però en canvi els concursos de tras¬

llat són únics per tots els mestres sigui quina sigui la seva especialització.

De manera semblant es pot fer notar que la legislació actual exigeix algu¬

na mena d'ensenyament de les llengües nacionals -en el nostre cas, el es¬

tafà- i en canvi aixó no es té en compte de cap manera en el concurs.

I cal afegir encara els inconvenients que resulten del deficient funcionament

administratiu. Perquè un centre docent funcionés bé totts els canvis en la

composició del personal docent haurien de decidir-se abans de acabar el curs

anterior. Però en la pràctica no sols no es fa aixf sino que en molts cen¬

tres al començar el curs encara hi ha nomenaments pendents.;

Els darrers fets que acabo de citar tenen una sol.lució al menys en teoria,

fàcil, modificant la reglamentació i millorant el funcionament administratiu.

Pèro, de totes maneres, queda intacte el problema de fons que amb la re¬

glamentació actual fins i tot corregida aixf, el centre docent no té cap in¬

tervenció en la elecció dels seus docents.

Problema greu, i delicat d'aborder, perquè el fet de que, el mestres cons—

tituieixen un cos de funcionaris públics i que a l'interior del cos l'elecció

de lloc de treball es faci en funció d'uns drets adquirits i automàticament

reconeguts no és tant una imposició de l'Estat com una aspiració dels pro¬

pis mestres, i el mateix pot dir-se de qualsevol altre cos de funcionaris,
i cal suposar que qualsevol intent de modificar el sistema provocaria el seu

recel per no dir la seva oposició col·lectiva.



Al reflexionar sobre aquest tema cal recordar que la integració de l''escola

pública en un sistema estatal i amb ella la conversió del mestre en funcio¬

nari és procés que es realitza a Espanya com a la major part del continent

europeu, al llarg del segle XIX, en el contrast amb una situació anterior

en la que l'escola i els mestres depenen de les autoritats locals. Sols An¬

glaterra ha mantingut un sistema d'escola pública basat en les institucions

locals. 1 no és cap casualitat que a Navarra, l'únic territori que dins l'Es

tat espanyol ha mantingut sense interrupció els seus furs, l'adscripció de

mestres a llocs de treball es fa a nivell local.

I també a casa nostra la culminació de la renovació pedagògica es va pro¬

duir amb el Patronat Municipal d'Educació, o sigui per influencia de una

autoritat local. Com és sabut, i com alguns dels documents aportats al Se¬

minari recorden el Patronat barceloní reclutava els seus mestres en un

concurs propi obert als mestres estatals, o per ser més exactes, triava

els directors de Grups Escolars, i eren aquests els qui en la practica se¬

leccionaven entre els aspirants els quei havien de ser mestres del Patro¬

nat i per tant els seus col.laboradors directes. Sistema que buscava la

creació de equips molt coherents i que de fet i com sabem aconseguí

plenament els seus objectius.

La fórmula del Patronat seria avui difícilment aplicable. En primer lloc

perquè els mestres del Patronat rebien un sobresou important que establia

una forta diferenciació entre els mestres municipals i els mestres estatals,

diferenciació que ja aleshores provocava protestes i que avui seria insoste¬

nible. Però també i això té més relació amb el que aquí ens ocupa, per¬

què el sistema de provisió de places del Patronat no tenia en compte dos

aspectes que les propostes actualsforen en primer lloc: que la responsabi¬

litat per a l'escola i per tant també per l'elecció de mestres recau en

primer lloc en un equip -un col·lectiu- de mestres, i que aquest equip com



parteix la responsabilitat amb organitzacions de pares de alumnes de l''es¬
cola i de veïns de barri.

Donat el que he dit sobre les deficiències de l'actual sistema de nomena¬

ment de rre stres, la insatisfacció generalitzada i el desig de trobar noves

fórmules és perfectament comprensible. I ho és també que aquestes fórmu¬

les es proposin com objectiu principal la constitució d'un equip pedagògic
coherent i que intentin fer i defensar el nomenament de nous mestres de

la integració en aquest equip i que procurin compartir la responsabilitat

per la direcció de l'escola amb els pares i els veïns.

Perb no és menys fàcil de veure que és molt diffcil trobar les fórmules que

permetin conjugar aquests objectius amb la realitat administrativa que re¬

presenta l'enquadrament dels mestres en un cos de funcionaris, i per tant

el seu desig que ells consideran un dret de poder sol·licitar qualsevol lloc

vacant.

Es clar que una sol.lució podria ser, com s'ha proposat en el Seminari,

la coexistència d'un doble sistema, el que avui marquen els reglaments,

aplicat a la majoria de les escoles, i l'elecció pel col·lectiu de mestres,

pares i veïns a nivell d'escola o de conjunt d'escoles que s'aplicaria als

centres que haguessin organitzat per aquest ff i als que s'autoritzaria un

funcionament experimental que inclouria la nova manera de reclutar els

seus components amb l'esperança de que a poc a poc la majoria de centres

optarian per aquest règim autogestionat i per tant la majoria d'eleccions
es farien d'aquesta manera fins que el concurs general acabés per desapa¬

rèixer .

Esperança ben discutible perquè si és fàcil imaginar un centre experimen¬

tal amb un règim especial, també és facil suposar que a messura que el



regim especial s'ampin a més centres, les protestes i les oposicions es

multipliquin fins a aconsseguir anul.lar-lo.

1 fins i tot si trobéssim la fórmula -ben difícil de trobar- que permeti con

jugar concurs general i intervenció del Centre, encara caldria aclarir dos

punts:

Per una banda, com es realitza el col·lectiu inicial?. En les "escoles en

lluita" el col·lectiu era autoanomenat pero difícilment es pot considerar

aixo una fórmula generalitzable.

Per altre banda l'organisme col·lectiu: mestres, pares, vei'ns, que assu¬

meix la responsabilitat de la marxa del centre suposa la solidaritat i la

unitat d'intenció entre aquestes tres representacions. Però aixó no es pot

donar per suposat i la pròpia experiencia, posterior d'aquestes escoles ho

demostra clarament.

Dient això no pretenc prendre postura en favor de cap posició. Em limito

a fer notar per una banda els aspectes del sistema urgent , i per un altre

la dificultat d'oferir fórmules satisfactòries per substituir-les. Es preci¬

sament el que ha demostrat el Seminari.

Cosa que en realitat ja sabíem al organitzar-lo. Pero justament per aixó

perque creiem que era un problema real i un problema difícil pensàvem

que valia la pena procurar un espai on es pogués debatre amb garanties

d'objectivitat i de serenitat, convençuts de que així ajudavem a encarrilar-

lo. I és amb el mateix convenciment que avui presentem al públic interes¬

sat aquesta selecció de textos presentats al Seminari.

En l'any transcorregut des de que el Seminari va reunir-se fins avui que

aquests textos van a la impremta el problema ha perdut ressonància públi-



ca. L'administració s'ha limitat a no actuar deixant que el moviment es

gastés en les seves dificultats internes -es podrís per dir-ho d'una mane¬

ra més grafica.

I el moviment al seu entorn no ha estat capaç de formular unes propostes

que poguessin ser assumides pels partits polftics o per les associacions

de veïns.

Aixf s·'ha debilitat, alguns dels seus membres han trobat una sol.lució

personal, altres han abandonat o s'han desmoralitzat i sembla que el con¬

curs de l'any que ve, representarà la liquidació del moviment. En tot cas,

és cert que durant el curs passat no ha sorgit cap nou intent d'incorporar-

s 'hi.

Pero seria erroni creure que aixf s'ha resolt el problema. El problema

segueix intacte. 1 aviat -en quant el traspas de serveis educatius sigui

una realitat- la Generalitat se n'haura de fer càrreg. I haurà de trobar

les fórmules que tot assegurant als mestres els seus drets com a funcio¬

naris permeti als organismes locals i als centres docents tenir alguna in¬

fluència en el moviment de mestres de manera que s'asseguri un mfnim
de coherència i de continuïtat als equips docents.



INTRODUCCIÓ AL SEMINARI

Vicens Beneflito

Dins el marc de l'Autonomia de Catalunya s'està iniciant
un procés lent de traspassos de competències del Govern a la
Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit l'àrea de 1'educacií és una de les més
conflictives i, a la vegada, més necessitades d'una especial
atenció.

Hem d'anar cap a una escola pública, democràtica cata¬

lana, gratuita, en la gestió de la qual juguin un paper im¬
portant, al costat dels professors, els pares i la comunitat
o el barri on es trobi situat el centre. No oblidem que -

qualsevol centre educatiu té una finalitat eminentment so¬

cial com és la de servir els interessos de la comunitat on

es troba situat.

D'acord amb aquest plantejament cal fer front a una sè¬
rie de problemes i de deficiències que es troben implícits -

en el sistema educatiu actual.

Un d'aquest problemes és el que fa referèncie a 1'accés
del professorat a l'escola. Com ha de realitzar-se? '£>uíns
hàn'dé ser eTs criteris ETs ic s que caldrà tenir presents?
Qui ha d'intervenir en la decisió? Quina solució és la més
justa i adquada per a la societat?

El sistema actual de provisió de llocs de treball en -

els centres oficials es regeix pel concurs de trasllats, i
el criteri principal és el d'antiguitat. És cert que exis¬
teixen variants i matisos per al proveiment de places als
suburbis i a les grans ciutats (concurset) i també aspectes
diferencials entre concurs lliure, concurs de consorts, etc.

La insuficiència del sistema legal actual, j untament -

amb la falta de centres escolars a Barcelona i a la pressió
popular per aconseguir-ne la creació, ha donat lloc a l'a¬
parició de solucions provisionals, d'emergència, que tren¬
quen els mòtllos que la legalitat actual implica. En defi-
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nitiva, s'han buscat vies alternatives amb major o menor
encert en la solució del problema. AixÓ és un fet/ No pre¬
tenc pas entrar en la valoració d'aquestes alternatives.
Per altre part soc conscient que la problemàtica i els plan¬
tejaments dels centres que han buscat solucions "fora" del r

sistema excedeixen el punt concret de l'accés del professo¬
rat. Per altre part diferenciem entre accedir al cos de -

professors i accedir al lloc de treball, que avui són coses
diferents. Queda clar que el nucli d'aquesta discussió ha
de centrar-se en l'accés al lloc de treball, és a dir a -

qualsevol centre d'E.G.B.

Tenim, doncs, una realitat evident. Hi ha un sistema o-

ficial d'accés. Aquest sistema avui és insuficient. I la -

demostració més evident és la busca de solucions fora del marc
legal. Solucions o intents més o menys encertades, amb mi -

llor o pitjor enfocament, perd en definitiva demostren aques¬
ta insuficiència.

Per altra part, s'ha de preveure que, si no varia la si¬
tuació actual, els propers cursos es multiplicaran els casos
que desborden la legalitat i generen nous conflictes.

Cal doncs, fer front al problema i plantejar la recerca
d'alternatives i models que puguin aportar solucions vàlides
per accedir a un lloc de professor en una escola pública. I
és aquí on comencen les dificultats. Es evident que cal mo¬
dificar i millorar el sistema actual d'accés. Determinar com,

per qui i d'acord amb quins criteris, ja no és tan fàcil. I
no ho és perquè triar una via o una altra implica tenir una
visió pedagògica diferent.

Ara, jo an pregunto fins a quin punt pot ser positiu ob¬
tenir un debat sobre el tema. No podriem trobar uns criteris
minims bàsics en els quals sigui factible posarse d'acord?

En relació amb la segona pregunta m'atreveixo a donar al¬
guns criteris o patrons que es podrien tenir presents en un
nou sitema d'accés. Entorn d'aquest aspectes suposo que gi¬
raran la majoria de les intervencions. En el esquema distin¬
geixo entre el primer accés i els accessos successius als
centres d'E.G.B.
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criteris han de pendre les decisions

PRIMER

ACCÉS

-curriculum Equip on hi hagi :

curs de pràctiques
amb els seus corres¬

ponents informes d'a¬
valuació .

mínima permanència en

el centre: de 3 a 5
anys .

-E.U.F.P. d'E.G.B.

-Inspecció

-Coordinadors del centre

-acceptació de la línia
pedagògica del centre

ACCESSOS

SUCCE-

-acceptació de la parti¬
cipació dels pares i
veins en la gestió del
centre

SSIUS
-preparació més adequada
per al lloc que es pre¬
tén ocupar

equip en què es trobin:

-el concell del centre

-la Inspecció

-el vist i plau de la
Inspecció

-experiència docent

-antiguitat

La preocupació per aquest tema i la recerca d'una respos¬
ta a la primera pregunta, han portat a l'I.C.E. de la Univer¬
sitat de Barcelona, d'acord amb el Departament de Cultura de
la Generalitat, a organitzar un seminari , l'objectiu general
del qual és obrir un debat sobre l'accés del professorat d'
E.G.B. à l'escola.

S'han convidat representants d'institucions oficials (Ins¬
pecció, Delegació, ICEs., Escoles Universitàries d'E.G.B.»..).
associació de veins, centrals sindicals, Rosa Sensat i Consell
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d'Ensenyament de la Generalitat.

El programa, que es desenvoluparà en cinc sessions de -

treball, s'estructura de la següent manera:1.-Visió històrica (Mancomunitat, Generalitat i Ajunta¬
ment .2.-Situació legal actual3.-Experiències actuals: les escoles en lluita4.-Bases i criteris per a una solució

5.-Conclusions

Com a punt de partida del debat s'han sol.licitat diver¬
ses col.laboracions a fi de presentar ponències i comunica -

cions que ens permetin de centrar-nos en el tema i aconse -

guir així un desenvolupament eficaç del seminari. Amb aixó
es pretén arribar a unes conclusions amb la participació de
tots els asistents.

La metodologia del treball es basa en la lectura de les
ponències i en una discussió sobre aquestes (el contingut de
les quals ha estat ciclostilat i lliurat a tots els assistents).
Igualment es faran les comunicacions centrades en el mateix -

tema.

En l'última sessió s1intentarà de redactar unes conclu¬
sions per tal de donar-los la màxima difusió.

La complexitat i dificultat del tema és evident perquè
es discuteixen fonamentalment alternatives al sisteme educa¬
tiu actual.

La nostra modesta pretensió és arribar a uns criteris bà¬
sics que ens permetin de veure algunes solucions que ens aju¬
din a resoldre el problema o que, si més no, puguin facilitar
el camí al Departament de Cultura de la Generalitat.
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NOTES HISTÒRIQUES SOBRE L'AÇÇgS AL MAGISTERI PUBLIC

Jaume Carbonell Sebarroja

Oferim en ací unes breus pinzellades
sobre la legislació i la realitat -

d'aquesta problemàtica destacant al¬
gunes de les experiències més repre¬
sentatives .

EL HARC LEGAL A L'ESTAT ESPANYOL

El sistema d'oposicions ha estat el procediment usual més
emprat perque els mestres accedissin a l'ensenyament primari
estatal. Es més, des de l'Edat Mitjana fins els nostres dies,
exceptuant algun breu parèntesi, ha estat la única forma a-
doptada per a procedir a la selecció i reclutament del magis¬
teri. Abans de la proclamació de la IX República el procedi¬
ment opositor gairebé no ha estat qüestionat, proposant-se al¬
tres opcions de major racionalitat. En aquest sentit, cal¬
dria assenyalar els intents de reformar el sistema durant el
període revolucionari de 1.868-1.874, trencant la rigidesa
de la programació memoristica i introduint la valoració de -
les orientacions metodològiques i de la investigació; les
aportacions de Giner de los Ríos, Cossío i altres pedagogcs
a la "Institución Libre de Ensenanza" i les propostes debatu¬
des i aprobades als Congressos del P.S.O.E. Poca cosa més
caldria afegir.

Malgrat el fet de que la "Ley Moyano" de 1.857 sancionés
legalment el procés opositor, durant les últimes dècades del
segle passat la designació dels mestres a la majoria d'esco¬
les públiques, sobretot les d'ambit rural, corria a càrrec de
les Juntes Municipals. Es comprenssible que els ajuntaments
volguessin controlar la selecció dels mestres i es resistissin
a les imposicions legals de l'Estat si tenim en compte que a-

quells es feien càrrec de la remuneració dels mestres. No es

fins a la creació del Ministeri d'Instrucció Pública i de la

promulgació de la "Ley Romanones" (1.901), segons la qual l'Es-
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tat es fa càrrec del pagament dels mestres, que es genera¬
litza realment a tots els recons de l'Estat espanyol l'accés
per oposició.

En el pensament escolar de Giner de los Rios es detecten
ja alguns dels elements de crítica que, posteriorment, faran
modificar els procediments tradicionals de reclutament dels
mestres: "Hay que enviar a los futuros profesores de todos -

los ordenes (y aún a los actuales), no sólo a estudiar alli
donde mejor se saben las cosas de que pretenden ser maestros
sino a formarse y rehacerse en el màs elevado medio posible
para su función, suprimiendo, en cambio, esas oposiciones -
retóricas que (como los eximenes de su esfera) dislocan la -

preparación del candidato, perturban su salud, envenenan a
la vez su vida moral y su intención científica, y alimentan
la necia pretensifln de que no tenemos que cuidarnos de los mé-
todos para formar profesores, sino para elegirlos como si ya
los tuvieramos formados."

La reforma educativa de la II República tracta per prime¬
ra vegada, a nivell legislatiu, la qüestió de l'accés al magis¬
teri primari sota una perspectiva radicalment diferent. Així,
la supressió del sistema clàssic d'oposicions i llur sustitu-
ci<5 per l'accés directe o be per uns cursets de selecció, es
una de les lògiques conseqüències d'una reforma en profunditat
dels Estudis Normals. El Pla Professional del 1931 -decretat

pel primer govern republicà- equipara la carrera del Magisteri
al nivell científic i universitari d'altres estudis superiors,
donant-li un caràcter marcadament professional i pedagògic.
L'ingrés als Estudis Normals es realitzava mitjançant examen-
oposició, exigint-se als aspirants, entre altres condicions,
ser major de setze anys i tenir el batxillerat complert. El
Pla d'estudis constava de tres anys, on predominen els contin¬
guts de signe sico-pedagògic i metodològic i d'un any de pràc¬
tiques remunerades amb el sou d'entrada al magisteri oficial,
amb plena responsabilitat al front d'un grau-classe i sota la
supervisió conjunta de la Inspecció i del professorat de la -

pròpia Escola Normal.

El Ministre d'Instrucció Pública Marcel-lí Domingo justi¬
ficava la transformació del magisteri i de les seves formes -

d'accés en aquests termes:

"El sistema educativo seguido hasta ahora no puede satis-
facer a los nuevos empenos de la República. Hay que prescin¬
dir definitivamente del anticuado y molesto sistema de oposi¬
ciones. Cada vez que pretendieron mejorar el sistema de las
oposiciones sólo lograron complicarlo mucho màs. Es que el -
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mal no radica en los detalles, sino en la misma entrana del
procedimiento. Por eso la República, apartàndose totalcente
del sistema de oposiciones, donde predominan el recelo, la -

desconfianza y los ejercicios memorfsticos y verbalistas,
quieren ensayar un procedimiento en el que no sólo asegure -
la selección del personal, sino que a la vez, ofrezca al Ma-
gisterio primario una posibilidad de mejorar su formacidn
profesional y recibir una orientaciín precisamente en el de-
licado momento de asumir las grandes responsabilidades de la
Ensenanza.

Para ello, se sustituyen las clàsicas oposiciones por u-
nos cursillos de formacidn profesional, en los que han de co-

laborar, dentro del mas amplio margen de confianza, todos los
elementos que deben ayudar a la obra desde la Escuela primà¬
ria a la Universidad".

Per coneixer en detall l'orientació dels Cursets de Se¬
lecció transcribim l'articulat referent als òrgans i tribu¬
nals de gualificació :

Art. 2on). "Se confia esta funciÓn calificadora a Tribu-
nales provinciales de selección profesional, formados por un

profesor y una Profesora numerarios de Fscuela Normal, un Ins¬
pector y una Inspectora de Primera Ensenanza y un Maestro o -
una Maestra nacionales, todos ellos de la provincià respecti¬
va .

Estos vocales seran designados, asf como sus suplentes
por los claustros de las Normales, por el Consejo provincial
de la InspecciÓn y por los maestros de la provincià mediante
su Asociación legalmente constituïda. Cuando ésta no exis -

tiera o existieran varias asociaciones, el Vocal Maestro o -
Maestra seria elegido en reuniÓn convocada y presidida por -
el Maestro con número superior en el EscalafÓn entre los ti¬
tulares de la capital provincial, levantSndose acta de ello,
que enviarà el Presidente de dicha reunión o el de la Asocia¬
ción provincial del Magisterio en su caso, a la Dirección de
la Escuela Normal de Maestros o a la de Maestras cuando no -

exista aquella."

Els cursets rle selecció constaven de tres parts:

a) Classes de Pedagogia, Lletres, Ciències, Ensenyances
auxiliars i d'organització i Metodologia a les Escoles
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Normals i Primàries» Al finalitzar la tasca di
els aspirants havien de redactar, en presencia
tot o part del Tribunal, uns fulls on recolliss
breument les notes i observacions que els sugge
l'activitat escolar desplegada quotidianament.

ar i a

de -

in -

ria

b) Pràctiques d'ensenyament a realitzar a les Escoles
de la capital provincial, recomenades pels inspec -

tors que formen part del Tribunal.

c) Lliçons d'o
les capital
en una seri

càrrec de p
ment, o alt

rientacifi cultural i pedagògica rebudes a
s del Districte Universitari i consistents
e d'ensenyances teSriques i pràctiques a
rofessors universitaris i de segon ensenya¬
rà personal especialment seleccionat.

Cadascun d'aquests períodes tenia la durada d'un mes.

E XP ERIENCIES A CATALUNYA

Cal destacar, en relació a l'accés i provisió de places dins
del Magisteri oficial, tres modalitats o variants significati¬
ves -malgrat la curta durada- que es desenrrotllaren a Catalu¬
nya. Ens referim a l^Escola Normal de la Generalitat"; al
"Consell de l'Escola Nova Unificada" -CENU-; i al Patronat Es¬

colar de l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta darrera iniciati¬
va d'autonomia municipal es tractada àmpliament a la col·labo¬
ració adjunta de la ponència per María Codina, Vda. d'Arthur -

Martorell, que va conèixer molt d'aprop el funcionament del Pa¬
tronat .

a) L'Escola Normal de la Generalitat

Per decrets d'agost i novembre de 1931 s'aprova la crea¬
ció d'una Normal Mixta amb caràcter d'assaig experimental. El
professorat numerari es designat entre el cos nacional de pro¬
fessors d'Escola Normal pel Ministeri a proposta de la Genera¬
litat, mentre's que els professors complementaris i especials
són escollits lliurement pel govern català.

En quant a l'alumnat cal consignar, com elements carac¬
terístics, els següents: l'accés al Pla Professional mitjan -

çant unes proves de selecció professional; l'avaluació conti¬
nua que suposa la supressió dels exàmens formals i la no admis-*
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sió dels alumnes lliures; i l'accés directe al magisteri,
assegurant als normalistes un lloc de treball tant aviat com
finalitzessin els estudis.

El nombre de places d'ingrés a 1"Escola Normal de la Ge¬
neralitat" -així com al conjunt de les Escoles Normals- era
fixat per la "Direcció General de Primera Ensenanza" atenent
a la quantitat de llocs de treball que podien cobrir-se a -

les escole primàries. Aquest intent de planificació i regu¬
lació de la formació dels mestres amb els plans de construc¬
cions escolars -encara que per diverses circumstàncies no es
va arrivar a realitzar- suposava l'inici d'un seriós procés
de racionalització de l'ensenyament per tal d'asegurar una -
millora en la qualitat de l'ensenyament com per evitar els
desequilibris alarmants que es produien a l'ingrés de les -

distintes carreres, amb les lògiques conseqüències del pos¬
terior atur professional.

Els aspirants, doncs es sotmetiena les proves següents:a)Una prova vocacional a determinar en el mateix moment de
l'exàmen. Per aquesta prova es recurria a la prestació
dels serveis de l'Institut Psicotècnic de la Generalitat.b)Un exercici de lletres consistent en una prova col·lec¬
tiva per escrit i en preguntes individuals del Tribunal
sobre les distintes matèries de la secció, en la lectura en

veu alta d'una pàgina literària (català i castellà), i en
la traducció d'un fragment en llengua fracesa.c)Un exercici de Ciències que constava de vàries preguntes
sobre les matèries de la secció i en la resolució de dos

problemes: un de matemàtiques i l'altre de física.d)Un exercici de redacció sobre un tema lliurement escollit
pel Tribunal amb l'intenció de que reflectís les disposi¬
cions, aptituds i condicions dels asoirants per a l'acti¬
vitat educativa.

Els aspirants a l'ingrés presentaven, prèviament, un re¬
port de llur vida escolar formulat pel mestre o professor que
més havia contribuit a llur formació. En aquest report es -

feia constar, al costat del procés d'estudis i de les condi¬
cions intel·lectuals, les indicacions necessàries sobre con¬

ducta i moralitat.
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Els exercicis escrits i orals de Lletres i Ciències erena
regulats pel "Cuestionario de Ingreso" -publicat a la "Gaceta"
del 29 d'octubre de 1.931- que es seguia per a l'ingrés a to¬
tes les Escoles Normals.

La constitució del Tribunal era competència del Consell
de Cultura de la Generalitat i estava integrat per membres sig
nificatius de les institucions escolar i educatives d'avantgu¬
arda del moviment de renovació pedagògica català..

Els aspirants que no superaven aquestes proves havien
d'esperar la convocatoria del curs següent, ja fins a la Gue¬
rra aquestes proves es convocaven únicament durant el mes de
Septembre.

En aquestes convocatòries la relació de sol-licitants i
eliminats girava al voltant del 50 per cent. La sitúació es
modifica sustancialment durant la Guerra Civil degut a la ur¬

gent necessitat de cubrir les places vacants produides per la
progressiva movilització al front de combat. El Tribunal va¬

lorava, en aquests termes, el baix nivell dels aspirants, jus¬
tificant aixf l'eliminaciÒ d'una bona part d'ells:

"...Es fa constar que en la qualificació darrera de con -

junt es tingueren en compte també les condicions personals -

dels aspirants en raó de la seva formació i qualitats vocacio¬
nals demostrades. Es Tribunal es dol que, disposant l'Escola
Normal de 40 places per el primer curs professional, els resul
tats de l'oposició hagin estat en general d'un nivell tan baix

....Creuen els eliminats que hom pot admetre persones que
no saben escriure quantitats decimals, que no coneixen el sis¬
tema mètric i que no tenen idea dels cossos geomètrics més ele
mentals i que no saben si el Tibidabo està al Nord o al Sud de
Barcelona; que no han sentit a parlar mai del Montseny; que no
coneixen els lfmits de Catalunya; que no distingueixen un ter¬
mòmetre d'un baròmetre; que no han sentit a parlar mai dels
Reis catòlics de Pau Claris, del rei en Jaume, o ni tan sols
d'Angel Guimerà.

Al finalitzar els estudis i de realitzar l'any remunerat
de pràctiques als Grups Escolars del Patronat de l'Ajuntament
de Barcelona, els alumnes ingressen directament, sense oposi¬
ció -només efectuen una prova de revàlida per determinar l'or¬
dre de prelació per a escollir plaza- a ies escoles públiques
de la República i, preferentment a les de Catalunya amb el sou
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d'entrada de 4.000 pesetes i altres emoluments legals. El
títol que s'otorga es equiparable al de la resta d'Escolas
Normals, si be d<5na. preferència per exercir a les escoles
catalanes.

b) El Consell de l'Escola Nova Unificada

El projecte de l'Escola Nova Unificada no podia ti¬
rar endavant amb els mateixos dirigents de l'estructura es¬
colar i amb determinats tipus de mestres. Calia depurar -

en tres íentits: feixistes, ineptes i els que no compleixen
amb el seu deure -irresponsables-. Aquesta qüestió es des
bordà en àmplia polèmica, perque no tan sols calia apartar
del Magisteri els elements contraris a la República, i ai¬
xò era a vegades dificil de destriar. Quin mestre havia -

d'e'sser seleccionat?

"Cal precisar el que vol dir Mestre revolucionari,
o sigui dit d'altre manera, freqüent ara, de confiança. No¬
saltres entenem i sostindrem sempre que aquest mestre ha -

de tenir com a cosa indispensable, una preparació profes¬
sional sòlida, un coneixement profund i viscut del nen i

de l'Escola; i accentuarem aquesta exigència quan es trac¬
ti de càrrecs directius. Exigirem aix<5 a tots els mestres
titulars que puguin provar de faisó clara aquella competèn¬
cia professional. Un Mestre, per revolucionari que es di¬
gui, que no reuneixi aquesta condició primera, no pot ésser
de la nostra confiança. Es clar que, ultra aquesta condi -
ció, ens caldrà l'altra; que sigui revolucionari de debó,
no d'apariència o d'ocasió. Es evident que únicament merei
xerà el qualificatiu de mestre revolucionari el que reunei¬
xi les dues importants condicions assenyalades. Que prou
sabem que hi ha en el Magisteri i en tots els sectors de
la societat homes que saben fer i fan la revolució i d'al¬
tres que hi juguen."

En constituir-se el CENU, davant de la inminència -

del començament del curs escolar, per tal de procedir al
nomenament de mestres d'acord amb les vacants existents, -

es van elaborar unes llistes amb 1 idea de que hi figures
sin igual nombre d'afiliats del Sindicat de Professions

Liberals (CMT)-que de la Federació Espanyola de Treballa¬
dors de l'Ensenyanca (UGT), sense efectuar cap mena de
prova. La precipitació i improvització en la confecció -
de les llistes, els nomenaments que s'anaven realitzan
al marge d'aquest acord-marc i, sobretot, el fet de que a
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les llistes de la CNT hi figuressin persones poc relacionades
amb el sector de l'ensenyament -degut al nombre inferior de
mestres en relació a la FETE-, va posar ben aviat en crisi a-
quest sistema de provisió de places.

Per tal de garantir una major professionalitat es va es¬
tablir un certificat d'aptitud pedagògica (28-1-1.937) que es
lliurava després de valorar determinats coneixements culturals
i pedagògics, així com el grau d'experiència escolar dels as¬
pirants, Aquestas proves d'aptitud eren gratuites i no exigien
la titolació del Magisteri.

Reproduim íntegrament el text; del Decret per apreciar
millor llur orientació i el tipus de proves que comprenia:

"Les necessitats del nostre temps i els anhels populars
representats per la revolució han imposat a les escoles de no¬
va creació persones que sense tenir una titulació oficial que
acrediti llur suficiència pedagògica, poden en molts casos su¬
perar amb la seva vocació, amb la seva fe, i amb una formació
sòlida i fins i tot amb la pràctica del magisteri, la manca -

d'una disciplina acadèmica.

El Departament de Cultura, d'acord amb el Consell de
l'Escola Nova Unificada vol establir un sistema de garanties
adequata les necessitats actuals.

Ateses aquestes raons, a proposta del Conseller de Cul¬
tura i d'acord amb el Consell.

Decreto:

Art. ler. Es crea el Certificat d'Aptitud per a exercir
el Magisteri elemental a Catalunya.

Art. 2on. El Departament de Cultura obrirà un període
d'incripció gratuita per a concórrer a les proves d'aptitud a
fi de poder obtenir el Certificat i fixarà les dates i termi¬
nis en què aquestes han de realitzar-se.

Aquestes proves es convocaran per una sola vegada, a -

excepció dels candidats que lluitin al Front de Guerra, als -

quals es concedirà una convocatòria especial quan les circums¬
tàncies ho permetin i després d'acabada la guerra.

-17-



Art. 3er. Les proves per a obtenir el Certificat d'Aptitut
seran les següents:

1. Examen de capacitat, que contindrà una prova de cul
tura general, un altre de pedagogia teòrica i un -

altre de pedagogia pràctica.

2. La prova de cultura general exigirà a bastament co¬
neixements de llenguatge en totes les seves manifes
tacions: morfologia de la llengua, Sintaxi, Ortogra
fia, Composició de Literatura, Matemàtiques, amb -

coneixements d'Aritmètica, Geometria, Slgebra i re¬
solució de problemes.

Seran exigits així mateix a bastament, coneixements
. de Geografia, Història, Fisica, Química, Ciències -

Naturals i aplicacions d'aquestes matèries.

3. La prova pedagògica-teòrica constarà de una conver¬
sa sobre diferents temes d'activitat educativa, amb
preguntes orals sobre qüestions de psicologia, fi¬
losofia i sociologia, relacionades amb la vida es¬
colar. Hauran de tractar-se per escrit dos temes -

pedagògico-educativos en llengua catalana i en -

llengua castellana.

Totes les proves orals i escrites es realitzaran
en català i castellà, segons es determini pel Tri¬
buna 1.

Aquestes proves seran eliminatòries, i els que si¬
guin declarats aptes podran presentar-se a l'exer¬
cici pràctic següent.

4. La prova didàctica de pedagogia s'acreditarà mit -

jançant l'exercici del Magisteri per tot un curs -

escolar, interinament sota la direcció dels Mes -

tres responsables." ........

Aquestes proves i l'exigència d'aquests requisits
s'anarren relaxant progressivament a causa de l'urgència en
cobrir les places vacants produides per la creixent movilit-
zació al front de combat. El Decret del 10-8-1.936 legalit¬
za el nomenament dels mestres sense cap mena d'examen ni tito-
laciò per part dels Consellers del Departament de Cultura de
la Generalitat.



PATRONAT ESCOLAR DE BARCELONA

Mercè Codina

Antecedents

El gran explendor de l'ensenyament primari a Barcelona
abans de la guerra del 1.936, no es pot comprendre bé si no
es coneixen els antecedents que el van promoure i van in -
fluir en el seu desenvolupament durant el primer terç del -
segle actual i ja a finals del segle anterior.

Aquest periode, perí, cal dividir-lo en dues etapes: des
del començ fins al 1,914-16 anys en els quals es crea la Man¬
comunitat de Catalunya i la Comissió de Cultura de l'Ajunta¬
ment de Barcelona, i després d'aquestes dates fins que escla¬
tà la guerra.

La primera etapa es caracteriza principalment per les -

realitzacions de la iniciativa particular i també d'una ma¬
nera limitada per les temptatives de l'Ajuntament i la Dipu¬
tació.

Es celebren per tot Catalunya assemblees i converses pe¬

dagògiques .

Es desenrotlla un corrent cultural obrerista que dóna -

naixença als "Ateneus obrers" que proliferen en les ciutats i
viles industrials i la primera finalitat de les quals és l'en¬
senyament primari per als fills dels seus socis.

També anteriorment, l'any 1.901, Francesc Ferrer havia -

creat a Barcelona i a altres pobles de la província l'Escola
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Moderna.

L'any 1.906 Joan Bardina crea l'Escola de Mestres --"sen¬
se bons mestres no hi poden haver bones escoles"— que va du¬
rar quatre anys.

Apareixen també les Escoles Noves que s'havien anat creant
a l'estranger i que aquí una colla d'autodidactes (Pau Vila,
Palau Vera etc...) s'emprengueren amb una bona fe extraordinà¬
ria.

El 1.915 pren gran volada 1'Associació Protectora de 1'En¬
senyança Catalana, que des del 1.899 ja existia.

L'Ajuntament de Barcelona, per la seva banda, al llarg dels
anys, en una marxa intermitent amb pujades i baixades, ha de¬
mostrat també el seu interès pels problemes de l'ensenyament.

Creà , el 1.816, l'escola de sords muts.

El 1.820 l'escola de cecs.

El 1.869, es construeix el primer edifici per allotjar es¬
coles oficials, Ronda de Sant Pau, 38.

El 1.908, el famós pressupost de l'Ajuntament. En la part
pedagògica d'aquest projecte hi intervingué intensament en
Joan Bardina, director de l'Escola de Mestres, i algun element
-Zulueta- de la "Institución Libre de Ensenanza". No arribà
a terme. Fou anul·lat per l'autoritat governativa, a causa -

del laicisme i la coeducació que incluia. Amb tot, fou l'an¬
tecedent directe de l'obra posterior de la Comissió de Cultura
de l'Ajuntament.

El 1.906, es van organitzar les primeres Colònies Escolars.
Sis colònies. En total, 120 escolars. Aquest nombre anà pro¬
gressant anualment fins arribar, els darrers anys.

1.935 a acollir entre colònies i banys de mar, 1.200 infants

En 1.922, es creà la Colònia de Vilamar (Calafell), prime¬
ra colònia d'administració directa.
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El 1.930, la de Turissa (Tossa) i la de Begur.

El 1.914, creaciS de l'Escola del Bosc a Montjuic (esco¬
la municipal), una de les primeres escoles a ple aire que -

han existit a Espanya. La seva direcció va ser confiada a -

una gran mestra, Rosas Sensat, que havia visitat els països
on funcionaven Escoles Noves i vania saturada dels seus prin¬
cipis. Rosa Sensat es proposà dur-los a la pr'actica tot a-

daptan-los als infants del nostre país.

L'Any 1.916, l'Ajuntament creà la Comissió Municipal de
Cultura. La direcció d'aqueste Comissió va ser confiada, amb
el títol d'assesor tècnic, a Manuel Ainaud, el qual desde la
presidència de l'Ateneu Enciclopèdic Popular, acabava de rea¬
litzar una intensa campanya sobre l'estat llastimós de les es¬
coles públiques de Barcelona. El nou càrrec li oferia l'oca¬
sió d'emprendre, inmediatament, una tasca de renovació.

Va ressucitar algunes deixes que havien quedat oblidades
i va projectar un pla molt ambiciós de construccions escolars
que l'Ajuntament va aprovar. Inmediatament es va començar la
construcció dels grups escolars Baixeres i la Farigola, que -
van ser els primers grups de la magnífica sèrie que va cons¬
truir l'Ajuntament de Barcelona en els periodes de 1.920 a -

1.923 i de 1.930 a 1.936.

Però Manuel Ainaud no es va limitar a la construcció
d'uns edificis, que ja tenien en compte les noves idees peda¬
gògiques i per tal que la tasca que s'hi realitzés també res¬
pongués a aquestes exigències, va suggerir la creació d'un Pa¬
tronat Escolar amb facultat per escollir els seus mestres i
dirigir les seves escoles. Aquest Patronat Escolar ja tenia
un antecedent en dos grups de Madrid. L'Ajuntament va presen¬
tar la petició al govern que la va acceptar. Per un Reial De¬
cret del 17 de febrer de 1.922, es creava el Patronat Escolar
de Barcelona; el 1.924 es va disoldre. Va tornar a funcionar
del 1.930 fins a la guerra (excepte el bieni negre). El Pa -

tronat va aconseguir de reunir en els seus Grups Escolars una

magnífica selecció de mestres, va enriquir l'ensenyament amb
activitats educatives que fins aleshores homés havien tret el
cap espòradicament a les escoles públiques. Va dignificar mo-
moralmenti materialment els mestres, va dotar els grups de ma¬

terial de treball de tota mena, va aconseguir que l'escola o-

ficial i pública assolís un alt nivell i un gran prestigi i
va fer que per les seves aules hi passessin nois de totes -

les classes socials.

Justament amb aquesta tasca de dignificació de l'Escola
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Nacional, l'Ajuntament va dontinuar èl seu paper en qüestions
de renovació pedagògica en les seves pròpies institucions -

(les escoles municipals).

L'any 1.922, es va inaugurar l'Escola del Mar, (director,
Pere Vergés).

L'Any 1.923, l'Ajuntament va crear una altra escola a ple
aire, en un parc municipal, que es va anomenar Escola del Parc
del Guinardd. La seva situació i les seves condicions eren -

immillorables. La directora va ser Dolors Palau.

Resumint, doncs. Escoles municipals creades abans de la
constitució de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Bar¬
celona :

any 1816,
any 1820,
any 1910,
any 1914,
any 1914,

any 1914,

escola de sords-muts
escola de cecs

escola de deficients
escola del Bosc de Monjuic
Casa dels Nens (escola Montessori del carrer

Tapineria)
Casa de les Nenes (escola Montessori del carrer

Ataulf)

Escoles municipals creades per la Comissió de Cultura:

any 1920,
any 1920,

any 1921,
any 1923,
any 1930,
any 1931,
any 1932,
any 1932,

Escola de Labors i Oficis per a la Dona
Institut Vilajoana (reorganització de les esco¬

les de cecs, sord-muts i deficients)
Escola del Mar

Escola del Parc del Guinardd
Escoles Cases

Escola Ignasi Iglesias
Parvulari Forestier
Escola de Formació Domèstica

Escoles municipals creades després de la guerra:

any 1940, Escola 26 de Gener
any 1940, Escola Teresa de Jesus
any 1940, Parvulari de la Plaça de la Unificació
any 1940, Parvulari de Santa Eulàlia de Vilapiscina
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Escoles municipals creades després de la Llei d'Educa¬
ció de 1.945:

Escoles primàries Esteve Terrades
Parvulari del Polvorí
Parvulari de les Muralles de Santa Madrona

Totes aquestes escoles assoliren un gran prestigi. Aquí
i fora d'aquí, i donaren una gran categoria pedagògica a -
l'obra de cultura de l'Ajuntament.

Els mestres de les escoles municipals eren elegits per
l'Ajuntament i considerats funcionaris municipals.

El Patronat Escolar comença, tal com hem dit, als grups
Baixeres i la Farigola (1922). L'any 1924, la dictadura suspen¬
gué el Patronat i el 1930 es va reestablir de nou amb les se¬
ves facultats ampliades.

L'Ajuntament acaba els grups escolars que s'estaven cons¬
truint i queno s'havien acabat degut a l'esmentada suspensió.
La inauguració d'aquests grups es celebr'a el 29 de març de -
1.931. Eren els següents grups.

Milà Fontanals

Ramon Llull

Lluís Vives
Pere Vila

Baldiri Reixach

Buenaventura Carles Aribau
Francesc Pi i Margall
Mn. Jacint Verdaguer
Sant Ramon de Penyafort
Dolors Monserdà

Grup Escolar de les Corts
Hermenegildo Giner de los Rios

Més tardes construïren i habilitaren altres grups. El
Collasso i Gil, a base del llegat d'aquest patrici; els
quatre de la plaça d'ESpanya, Institucions Francesc Macià,
el Pavelló de les Roquetes i Somorrostro.

En l'última acta que existeix del Patronat Escolar, el seu

president, Dr. Cortés, exposa que la comissió de govern munici¬
pal, encarrega, el 2 de Juliol de 1.936 als arquitectes munici¬
pals designats per acord de la dita comissió de govern, del 25

-23-



de Juny de 1.936 , els següents grups: Bogatell , Mercat de la
Llet, antic escorxador de Sant Andreu, Torre1lobeta, Plaça Es-
tanislaú Figueras, Antiga Galera, Plaça del Pes de la Palla,
Antiga estació de Gràcia Via Augusta, Plaça Magrinyà. Aques¬
ta acta és del dia 6 de Juliol de 1.936,.



DE LA MANCOMUNITAT A LA GENERALITAT

MANCOMUNITAT 1.914-1.92 3

L'home de la Mancomunitat fou Prat de la Riba, com se

sap .

Nascut a Castelltersol el 29 de Novembre de 1.870.

El 1.892 hi ha a Manresa l'Assemblea da la qual en surt
el Memorial de greuges que és presentat a la Corona. Ell
hi pren part.

El 1.895 la Reinaxença -amb Guimerà, i Aldavert- i amb
Puig i Cadafalch, Duran i Ventosa i Prat de la Riba, publi¬
quen el Compendi de la Doctrina Catalanista, redactat per

aquest darrer.

El general Polavieja, de retorn de Filipines després -

del desastre de la pèrdua de les Colònies espanyoles pro -

posa un projecte de Mancomunitat, que no va endevant.

El 1.899 surt la Veu de Catalunya.

Pel Febrer de 1.902 Prat de la Riba va a la presó per
haver-hi publicat un article de to catalanista reproduit -

d'un diari de Perpinyà, i als 7 dies és posat en llibertat
provisional perS amb arresta domicili.

El 21 de Març del 1.905 és elegit Diputat Provincial.

Pel Novembre hi ha eleccions municipals i la victòria
dels catalanistes dona lloc a un banquet al Fronton Condal
-Roselló entre Rambla de Catalunya y Balmes- i una carica¬

tura del Cu-cut a propòsit del Banquet de la Victòria dona
lloc a què els militars assaltin les redaccions de la Veu
a la Rambla de les Flors i del Cu-cut al carrer del Carde¬
nal Casanas -aleshores Riera del Pi-, amb el governador -

-25-



de Barcelona al davant dels incendiaris, que neguen després
haver estat entre alls, i el senador de la Lliga Marquès de
Camps presenta al Senat una destral amb la marca 4° Regimien
to de Zapadores Minadores que es va recollir al lloc de l'in
cendi.

El 1.906, hi ha la Solidaritat Catalana, com a protesta
per la Llei de Jurisdiccions, -encara vigent ara- sorgida -

d'aquella feta.

El 21 d'abril de 1.907 hi ha les eleccions de la Solida¬
ritat que guanya l'aliança unànime dels partits catalans -fo
ra dels lerrouxistes-, des dels carlins del Puc de Solferino
als republicans de Nicolàs Salmeron- i el 24 d'abril Prat de
la Riba és elegit President de la Diputació.

La Diputació el 5 de Juliol de 1.907 crea l'Institut d'
Estudis Catalans.

Prat de la Riba el 1.906 havia publicat el seu llibre La
Nacionalitat Catalana, de la qual el 1.910 se'n publicà una
segona edició pagada per subscripció popular.

El 1.908 Prat as reelegit president de la Diputació i el
1.911 torna a esser-ho, per tercera vegada.

Pel desembre de 1.911 ós presentat a Madrid un projecte
de Mancomunitat -Canalejas cap del Govern ho havia vist molt
bé, però havia estat assasinat pel novembre a la Puerta del
Sol- .

El 18 de Desembre de 1.913 surt la Llei de Mancomunitats
essent Dato president del Govern. El dret a Mancomunar-se -

les Diputacions només és aprofitat per Catalunya. A la res¬
ta de l'Estat espanyol no els diu res i no s'estableix la -

Mancomunitat a cap més regió.

Només era un Decret, però Prat de la Riba havia dit: que
ell amb un Decret ± un segell ja en tenia prou. I va comen¬

çar la feina. El 9 de gener del 1.914 es constituia la Man¬
comunitat de Catalunya. El 5 d'abril Prat era confirmat a
la Presidència per a la qual de seguida ja havia estat ele¬
git president. ERA LA PRIMERA INSTITUCIÓ EN CERTA MANERA
AUTONÒMICA DES DE LA GUERRA DE SUCCESSIÓ.

Pel maig de 1.914 era constituïda la Primera Assamblea
Ordinària de la Mancomunitat.

Les peticions formulades a Madrid per a l'ajut econòmic
a la Mancomunitat -d'acord amb el que preveia el Decret- ob¬
tingueren un NO de part de Dato i dels altres madrilenys.
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Pel desembre del 1.915 Romanones era Cap del Govern i San¬
tiago Alba anticatalà, passava a esser-ne ministre.

Pel març del 1.916 hi havia, fet per la Mancomunitat, el
Missatge en defense de la llengue catalana.

El Primer d'agost de 1.917 mor Prat de la Riba a Castell-
tersol, als 46 anys. La Mancomunitat, amb ell al davant, duia
tres anys de vida.

(Pel Juliol anterior hi havia hagut l'assamblea de Parla¬
mentaris al Parc de la Ciutadella). El dia 19 de Juliol de -

1.917.

Obra de la Mancomunitat havia estat apart de 1' empenta d'a¬
nada a l'Institut d'Estudis Catalans, l'Escola Industrial, les
Escoles de la Mancomunitat, els Serveis Tècnics i Científics..
La qüestió -havia dit Prat de la Riba- era posar-les en marxa
encara que per insuficiència de mitjans econòmics, haguessin
de dur, en començar, una vida precària. Després era qüestió
d'anar -les transformant i reorganitzant a mesura que les pos¬
sibilitats ho fessin viable.

Mort Prat de la Riba es posaren en marxa:

1'Escola d'Industries del gènere de punt a Canet de Mar
la d'Industries d'arts i oficis a Sabadell
la d'Arts i Oficis a Terrassa
la Industrial de Vilanova i la Geltrú,
la d'Arts i oficis de Mataró
la Municipal d'arts i Oficis de Badalona

Pel 1.918 es creà l'Escola d’Alts Estudis Comercials
El 1.915 s'havia creat l'Escola Catalana d'Art Dramàtic
El mateix any l'Escola Superior de Bibliotecàries.
El 1.917 l'Escola especial d'infermeres i Auxiliars de -

Medecina.
El Consell de Pedagogia de la Mancomunitat funcionava des

del 1.913 -ja quan la Mancomunitat estava en portes- i produí
les Escoles Montessori
les Escoles d'Estiu
1'Escola de Tall

la revista Quaderns d'Estudi, que era el seu òrgan, introduc¬
tora que fou de les tècniques d'estudi més noves.

El 1.920, reorganitzat aquell Consell de Pedagogia, sortí
el Butlletí dels Mestres i la Col.lecció Minerva.

Creació de la Mancomunitat fou el Servei ‘'eteorològic de

-27-



Catalunya, iniciat el 1.914 i en plenitud, de funcionament
el 1.921, sota la direcció d'Eduard Fontserè. Hi havia a

Catalunya 150 estacions d'observació escampades per tot el
territori.

Creà encara l'Oficina d'Estudis Jurídics
La Junta de Museus i Biblioteques
La Biblioteca de Catalunya prengué un gran increment a

partir de la Mancomunitat.

L'obra que feu la Mancomunitat en els deu anys escassos
-del 1.914 al 1.923 quan vingué el cop. d'Estat de Primo de
Rivera que la suspengué- fou enorme. A més de en el ter~

reny de la cultura, en el de les obres públiques, de les fi¬
nances.... A Prat l'havia succeit a la Presidència de la
Mancomunitat Puig i Cadafalch.

Les escoles que depenien o que foren organitzades pel -

Consell de Pedagogia de la Mancomunitat van ésser modèliques
en el sentit literal del mot, fins al punt que és perfecta¬
ment just de considerar que, a Catalunya mai més, ni abans
ni després de l'existència i influència del Consell no hi ha
hagut un període més daurat pel que fa a la pedagogia i orga¬
nització de l'ensenyament, com assevera Xavier Fort i Bufill
en el seu llibre sobre Prat de la Riba i la seva obra, pubii
cat el 1.967.

Prat de la Riba fundà i posà en marxa des de la Mancomu¬
nitat, una obra cultural que més d'un pais envejaria, quan
no era pas aquesta la seva missió específica. La Mancomuni¬
tat era, de fet, un simple organisme intermedi entre l'Admi¬
nistració de l'Estat i l'Administració local, perd en mans
de Prat esdevenia un Estat en miniatura que semblava que es
tractés en pla d'igualtat amb el Govern central... Catalu¬
nya visqué uns anys de govern propi quan en realitat en res
no havia minvat la pressió centralista; el pais vivia un am¬
bient d'autonomia quan només li havia estat concedida una
tímida descentralització purament administrativa; Prat de la
Riba apareixia com a autèntic President de Catalunya, quan
només ho era de les quatre corporacions "provincials" manco¬
munades. Però la Catalunya ideal en què tots haviem somiat
des de primers de segle va estar ben a la vora d'esdevenir
una realitat.

GENERALITAT

La preocupació per enlairar el nivell cultural del poble
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català fou una constant en la gestió dels homes de la Gene¬
ralitat. Mercè Rosell n'ha fet un bon estudi en el seu lli¬
bre sobre l'obra cultural que ella realitza.

El Govern de la Generalitat en el primer programa de go¬
vern presentat al Parlament de Catalunya pocs dies després
de l'inauguració de les seves sessions, deia:

"El Govern pensa aportar a les qüestions de cultura el
màxim esforç, la màxima capacitat de treball. Sobre el pro¬
blema de la cultura en general té el Govern un pensament po¬

lític. Creu que la nostra finalitat principal ha de consis¬
tir a aixecar el nivell cultural, tècnic i humà del poble -

de Catalunya. Per a aconseguir-ho, portarà a terme una po¬
lítica cultural de masses" i facilitarà l'accés a tots els

estudis -als universitaris i als d'investigació científica-
i a les més altes jerarquies intel·lectuals a tots aquells
que, posseint capacitats, no tenien fins ara mitjans sufi¬
cients per a arribar-hi. Aquestes són les línies generals
de la política cultural que desenrotllarà aquest Govern".

Dintre de la línia de catalanització de la cultura que
la Generalitat es va emprendre, vegé però limitada la seva
tasca quan el dret dels infants catalans a ésser ensenyat
els primers anys en la seva llengua materna i que havia es¬
tat reconegut pel decret de la Repüblica de 29 d'abril de
1.931 es veié en realitat obstruit per l'existència a Cata¬
lunya de les escoles estatals, proveïdes sovint per mestres
de procedència no catalana i desconeixedors de l'idioma del
pais .

Quant a l'ensenyament tècnic i professional, hi havia
a Barcelona i algunes d'elles ja del temps de la Mancomuni¬
tat, la Universitat Industrial, l'Escola del Treball, les
Escoles d'Arts i Oficis i les d'arts menors, les Escoles -

d'Agricultura, d'Administració Pública, t 'Escola de Biblio¬
tecàries, la Professional per a la Dona, la Institució d'Es¬
tudis Comercials, l'Escola d'infermeres, i en l'ordre de
l'ensenyament artístic, les escoles d'Olot i de Tarragona,
l'Escola Massana, la Institució del Teatre, totes les quals
reberen un nou impuls amb la Generalitat.

Des del Juliol del 1.933 hi hagué la Institució d'Acció
Social Universitària i Escolar de Catalunya, sina important
en la tasca de democratització de l'ensenyament.

L'aprovació de l'Estatut va tenir molta oposició. Una-
muno era furibund partidari de la castellanització d'Espanya.
Royo Villanova havia dit que les escoles catalanes serien -
focus de propaganda nacionalista i que s'havia de mantenir
la sobirania de l'Estat en matèria pedagògica. Sanchez Ro-
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man i els mateixos Royo Villanova i ünamuno havien dit que
era evident la incapacitat política dels catalans per a re¬
gir la seva pròpia Universitat". I un diputat que es deia
Terrero havia parlat de la "Universalidad de la cultura cas
tellana ante la particularidad de la cultura catalana"

Un diputat socialista que es deia Algora va presentar
una esmena durant la discussió de l'Estatut de Catalunya pro¬

posant que depenguessin de l'Estat les Institucions següents:

l'Escola d'Enginyers industrials
l'Escola de Belles Arts de Catalunya •

les Escoles nacionals de tots els pobles de Catalunya
els Instituts de Segona Ensenyança
l'Escola d'arquitectura
l'Escola d'arts i indústries
les Biblioteques, Arxius i Museus de Catalunya
l'Escola de Comerç

Quan pel Juny del 1.932 es discutia a les Corts l'arti¬
cle 2 de l'Estatut que imposava el bilingüisme a Catalunya
Rovira i Virgili havia escrit a la Publicitat:

"Les facilitats i atencions per als no catalans que
viuen a Catalunya no ens saben greu. L'Estatut n'ofereix -

moltes, i no ens oposariem a una ampliació del nostre ja ben
ample liberalisme lingüístic. Alió que no admetriem és el men¬
yspreu i la lesió als nostres drets lingüístics damunt la -

terra pròpia i dins les corporacions i institucions que han de
representar-la i governar-la. La posició d'inferioritat a què
el bilingüisme obligatori condemnaria la nostra llengua, és -

potser, més dolorosa encara que la proscripció oficial d'aques¬
ta llengua. La proscripció és un acte de tirania, que ens -

pren la llibertat, però ens deixa la dignitat. El bilingüisme
forçós ataca tant la llibertat com la dignitat. Es una humi¬
liació de cada dia i de cada hora".

El 24 de juliol de 1.932 jo escrivia en un editorial de
L'OP IN10 :

"Hi ha coses essenciallssimes en un règim d'autonomia, so¬
bre les quals en cap manera es pot transigir, perquè negar-les
al pais autònom és negar l'existfencia mateixa de la llibertat.
Una d'aquestes coses és l'ensenyament. En matèria d'ensenya¬
ment Catalunya no pot acceptar fórmules transaccionals que e-

quivalguin, pel fet de la intervenció de l'Estat, a una conti¬
nuació del domini central perpetuat a través de la Monarquia".

Durant aquests anys de Generalitat i de la seva política
cultural només els anarquistes -senyala Mercè Rosell en el seu
llibre en el qual examina aquella- posaren en qüestió el concep¬
te de cultura imperant i abogaren per una "cultura proletària
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al servei de la revolució social

El Consell de Cultura de la Generalitat estava format per
cinc ponències: Ensenyament superior, Ensenyament secundari,
Ensenyament Tècnic i Professional, Ensenyament primari, i Ar¬
xius, Biblioteques i Belles Arts, compostes cada una d'elles
per cinc homes eminents de la cultura catalana, com eren:

Ensenyament superior, Josep Xirau, Antoni Trias, Lluis Ni¬
colau d'Olwer, Joaquim Xirau, J. Se¬
rra Hunter,

Ensenyament secundari, J, Estadella, Joaquim Balcells, -

Joaquin Xirau, Jesus Bellido, Pom-
peu Fabra

Ensenyament tècnic,- - Rafel Campalans, Carles Pi i Sunyer
Manuel Ainaud, Joan Puig i Ferrater
Pompeu Fabra

Ensenyament Primari, - Manuel Ainaud, Casià Costal, Miquel
Santalò, Anna Rubiés, J. Delclós

Arxius, Biblioteques i Belles Arts: Agustí Duran i Sanpe-
re, Josep Xirau, Artur Martorell,
Pau Font de Rubinat, Joaquim Folch
i Torres, Joan Puig i Ferrater

La Generalitat posà inmediatament a punt L'Escola Normal
i L'Institut Escola. La Normal responia a la necessitat de
preparar els professionals que s'haurien d'encarregar de 1'
ensenyament, que havia de ser d'acord amb els temps moderns,
basat en l'escola activa i en contacte permanent amb les teo¬
ries pedagògiques més avançades (Decroly, Freinet, Piaget).
L'Institut Escola representà, quant a la seva concepció i or¬

ganització, una revolució metodològica important.

A partir de 1.936 es crearen dues filials de l'Institut-
Escola del Parc de la Ciutadella: Pi i Margall i Ausias March.

Davant de la destrucció d'esglésies i obres d'art, incau-
tacions i tota mena de salvatjades dels que volien fer la re¬
volució primerament i després la guerra, la Generalitat es va
incautarper a protegir-los i salvar-los, de nombrosos edificis
Era el patrimoni de Catalunya que estava a la mercè de turbes
que no eren incontrolades com es deia, i així se salvà Poblet,
Montserrat, 1'Ateneu Barcelonès , i no solament se salvaren Bi¬
blioteques sinó que durant la guerra se'n crearen de noves i
entre elles les del Front.

Carles Pi i Sunyer que fou Conseller de Cultura de la Ge-
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neralitat, en les seves Memòries, publicades a Mèxic, expli¬
cava que quan l'any 38 Catalunya, assetjada per l'exèrcit del
Franco, sotmesa a un bombardeig aeri crudel, atapeida dels -

que havien anat a refugiars'hi, amb la penúria d'aliments -
molt a la vora de la fam col·lectiva, passava així i tot per
un moment d'activitat cultural intensa. Quina era la causa

d'aquest fenímen que sembla tan estrany i paradoxal? es pre¬
gunta. Es que per damunt de tot, Catalunya és la cosciencia
d'una cultura "el moldeamiento de su espiritu en un troquel
de siglos -(el llibre havia estat publicat en llengua caste¬
llana)-, és essencialment una afirmacid; la voluntat de ser,
d ' existir".
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FORMAS DE ACCESO A LA ENSENANZA OFICIAL E.G.B

José Sarridn

El Estatuto del Magisterio de 24 de -

octubre de 1.947, modificado por or -

denes i Decretos posteriores, regula
las formas de acceso a la enseftanza
oficial de E.G.B.

PROFESORES INTERINOS, CONTRATADOS y SUSTITUTOS

El titulo exigido es el de Diplomado de E.G.B., expedi-
do por las Escuelas Universitarias del Profesorado de E.G.B.
o bien el titulo de licenciado obtenido en las facultades -

de Ciencias 6 Letras. Cada mes de mayo las diferentes Dele-
gaciones Provinciales del M.E.C. abren la convocatoria de -

Interinidad, que solicitan los Profesores que en posesiòn de
la titulacidn adecuada, presentan ademàs la documentacidn es¬

pecificada en el modelo de instancia que se adjunta. Dichos
Profesores, ya sea en calidad de interinos, contratados 6 sus-
titutos, son nombrados en el mes de septiembre, a fin de cu-
brir las plazas que quedan vacantes, una vez han sido nombra¬
dos los Profesores de Carrera. Los nombramientos se realizan
según un sistema de clasificacifin de las instancias presenta-
das, siguiendo diversos criterios:

-anos de servicio que el interesado ha prestado como in -

terino.

mi e

ni e

ple
si g
ba

to

-criterio de "no desplazamiento"
zona en que el interesado ejerc
do.

Fi nalment e , y con o cas i<5n de vac

to de los P rofesore s que lo soli
do en cue nt a la fecha de expedic

El nombrami ento de Interino <3 Co

o / desde e 1 primero de septiembr
i e nte , lo mismo que e 1 de sustit
n la perman encia o no f durante t
e trabaj o r debiendo el sustituto

del C<= ntro t loca lidad <3

i<5 durante e 1 cu rso pasa-

ant e , s e p ro cede al nombra-
cit an por Pr ime r a v ez , te-
ic5n <5 dépo si to d e t Itulo.

ntr atado dur a un cu rso com-

e a 1 :31 de agost o d el ano -

uci <5n:! la di f ere nci a estri-
odo e:L ano e n el mi smo pues-

in corpora rs e a una nueva -
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vacante, cuando la plaza de referencia, es ocupada por el -

Propietario, una vez finalizada la licencia de que se trate
(enfermedad, alumbramiento, asuntos propios, Servicio Mili¬
tar, etc.,-)

OPOSICIONES DE E.G.B.

Para acceder al Cuerpo de Profesores de E.G.B. de Carre¬
ra es necesario aprobar la Oposición que a tal efecto convo¬
ca el Ministerio de Educacién y Ciència, y que està regulada
por los Decretos 375/1.974 y 1411/1.968, (se adjunta la O.M.
y el B.O.E. que convocó la Oposiciún del último ano 1.978),
que especifica las normas generales de la misma.

Los aprobados en la Oposición, por ambos turnos -libre
y restringido- son nombrados interinos en el mes de septiem-
bre, y confirmados Propietarios Provisionales, una vez se -

aprueba el Expediente de la Oposicidn, aproximadamente, en
el mes de enero 6 febrero siguientes. Posteriormente seràn
confirmados Propietarios Definitivos a través de la partici-
pación FORZOSA en el Concurso General de Traslados.

ACCESO DIRECTO

Se refiere a que en cada Promocidn el lO/o de alumnos -

con nota media superior a 7,8 son seleccionados, a fin de
ingresar directamente en el Cuerpo de Profesores de E.G.B.
para sin necesidad de realizar la Oposicidn, ser nombrados
Propietarios Provisionales inmediatamente antes de la Opo¬
sicidn del mismo ano. El Acceso Directo viene regulado por
el Decreto de 7-2-74 (B.O.E. de 15-2-74), y Número 375 .-

CONCURSO GENERAL DE TRASLADOS

La gran movilidad del Profesorado de E.G.B., es conse-
cuencia de los múltiples concursos que entre dicho Cuerpo se
convocan cada ano: General de Traslados, Restringido a loca-
lidades de mas de 10.000 habitantes, de Pàrvulos, de Educa -

cidn Especial, de Escuelas en régimen de Suburbios, de Es -
cuelas Suprimidas, y de Directores Escolares.

Regulado por el Decreto de 18-10-57, (B.O.E. de 31-10-57)

Se convoca para cubrir en Propiedad Definitiva, la tota-
lidad de vacantes existentes en Centros de E.G.B. de régimen
ordinario, producidas por las causas que se citan a continua-
cidn :

-Resultas

-Vacantes desiertas en el anterior Concurso

-Producidas por cualquiera de las causas senaladas en el

-35-



articulo 48 del Estatuto del Magisterio (jubilacidnes, ex-

cedencias, fallecimientos etc.,)
-Vacantes producidas por nuevas creaciones
-Vacantes producidas por habilitación, u orden anticipa¬

da de funcinnamiento de la Inspeccidn.

En el Concurso General de Traslados se establecen dife-
rentes turnos:Voluntario propiamente dicho, "voluntario"for-
zoso, sin consumir plaza, y por condicional consorte.

VOLUNTARIO.-Participan los Profesores que siendo ya Propie-
tarios Definitivos, cuentan con un minimo de 2 cursos (1)
en la localidad desde la que solicitan, eximiéndose de tal
condicidn a los Profesores que solicitan desde el primer -
destino definitivo.

VOLUNTARIO FORZOSO.- Voluntario, en cuanto a que el solici -

tante puede pedir hasta un número de 50, las vacantes que pre-
fiera, dentro de las anunciadas, y forzoso, en cuanto a que -

la participacidn en el Concurso es obligatorio, de modo que
si no le corresponde ninguna de las vacantes por él solicita-
das, se le asigna una cualquiera de las que en aquel momento
quedan libres . Participan por este turno todos los Profeso¬
res -as que se encuentran en situacifin de Propietarios Provi-
sionales, procedentes ya sea de Oposicidn, Acceso Directo, de
Escuela Suprimida o concentrada, y asimismo los Reingresados
y Rehabilitados.

SIN CONSUMIR PLAZA.- Pueden solicitar por este turno los Pro¬
fesores que se encuentran en alguna de las situaciones siguien
tes :

a)Estar en situación de excedencia especial de casada con¬
cedida con anterioridad al ano 65, en que entrí en vigor
la Ley Articulada de Funcionarios Civiles del Estado. Es

te punto afecta logicamente sdlo a las Profesoras.

b)Estar ejerciendo en Propiedad Definitiva en un Centro de
Educación ESpecial, o en régimen de Patronato.

Los solicitantes que obtienen destino en la modalidad de
"sin consumir plaza" obtienen el derecho a la localidad adju¬
dicada, pero no a una plaza concreta, -toda vez que continúan
ejerciendo en la plaza que tenian con anterioridad al Concurso

(1) Actualmente se ha suspendido esta condicidn

-16-



o en la situacidn de excedencia antes mencionada. Cuando el
interesado quiere hacer uso de esta plaza ha de solicitarlo
en el Preconcurso, regulado por el Decreto de 18-10-57,
(B.O.E. del 31-10-57), a fin de poder asistir directamente
al pròximo Concursillo, para elegir Colegio, dentro de la -

localidad que tiene concedida.

CONDICIONAL CONSORTE.- Se refiere este turno a los Profeso-
res que teniendo el derecho de Consorte, y ejerciendo en -

Propiedad Definitiva en la misma ó distinta localidad desean
cambiar de destino, de modo que puedan renunciar a la plaza
que se les adjudique, sino coinciden en la misma localidad.

CONSORTES.- Solicitan por este turno los Profesores compren-
didos en el articulo 73 del Estatuto del Magisterio y que di-
ce: "las vacantes anunciadas al turno de consortes, podràn -

ser solicitadas por Maestros cuyos cdnyuges residan con ca¬
ràcter permanente en el Ayuntamiento en que se encuentra en¬
clavada la vacante, con la condición de que ninguno de los -

cdnyuges haya obtenido escuela por este turno, durante su vi¬
da profesional".

ORDEN DE PREFERENCIA PARA OBTENER DESTINO EN EL CONCURSO GE-
NERAL DE TRASLADOS

La preferencia para obtener destino (Decreto de 28 de -
Marzo de 1.952, B.O.E. de 21 de Abril), deriva del total de
puntuacidn que se obtiene sumando los apartados a que se re¬
fiere el articulo 71 del Estatuto del Magisterio, y que son
los siguientes:

a) Tiempo de servicio activo en propiedad y sin interrup-
cidn en la localidad desde la que solicita.

b) Tiempo de servicios en activo desde su primera toma de
posesidn como perteneciente al Escalafón.

c) Un punto por cada apartado del articulo 45 de la Ley
de Educaciín Primaria, y que se refiere a votos de -

Gracia otorgados por la Inspección, al establecimien-
to por parte de los Profesores de Mutualidades o cotos
Escolares, a servicios prestados en Alfabetizacidn duran
te el Servicio Militar etc.-

Todo lo dicho se refiere a la puntuacidn del Turno Volun-
tario, ya que la preferencia para obtener destino en el Tur¬
no de Consortes, viene dada por el siguiente criterio.:
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Grupo a que pertenece el cdnyuge del solicitante; se estable-
cen los siguientes:

a) Cónyuge de Maestro Nacional an Propiedadb)Cfinyuge de Profesor de Escuela de Magisterio o Inspector
de Ensenanza Primaria en Propiedad.c)C<3nyuge de Funcionario de Carrera del Ministerio de Edu-
cación y Ciència.d)Cónyuge de Profesores Titulares de Institutos Laborales
<5 Escuelas de Formacidn Profesional.e)C6nyuge de Funcionario del Estado, que sirva el cargo
en Propiedad, y con destino en plantilla.f)C<5nyuge de Funcionarios de la Diputación Provincial y del
Ayuntamiento.

Son preferidos por el orden enumerado, y con càràcter ex -

cluyente, los grupos citados, observàndose dentro de cada uno
los siguientes puntos:

-Mayor número de hijos
-Mayor tiempo de vivir separados, en raztfn de destino
-Número màs bajo en el escalaffin

CONCURSO RESTRINGIPO A LOCALIDADES DE MAS DE 10.000 HABITAN-
TES

Recogido en los Decretos 5-2-59, (B.O.E. del 2 de Junio),
y 22-12-60, (B.O.E. del 4 de enero del 61).

Los profesores que solicitan en este Concurso deben es¬
tar comprendidos en alguna de las condiciones siguientes:

a) Desempenar o haber desempenado en Propiedad escuela
obtenida por concurso-oposiciSn a plazas en locali -

dades de mSs de 10.000 habitantes - Decreto de 5-2-59.

b) Profesores procedentes del extinguido Plan profesional
a quienes reconoció este derecho la disposicidn transi¬
tòria 5a. de la ley de 21 de diciembre de 1.965.

c) Los Profesores que estando en posesión del titulo de -

Licenciado en cualquiera de las facultades de Filoso -

fia y Letras 6 Ciencias, han desempenado de hecho y
durante dos cursos como mínimo escuela nacional.

d) Desempenar en propiedad escuela en localidad de mas de
10.000 habitantes, obtenida en régimen general de pro¬
vi s ión .
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Las vacantes anunciadas en este Concurso se dividen en

tres categorias:

A. Las poblaciones de mSs de quinientos mil habitantes, o
capitales de Distrito Universitario.

B. Las de cincuenta mil hasta quinientos mil habitantes ,

o capitales de Distrito Universitario.

C. Las localidades de més de diez mil habitantes, hasta
cincuenta mil.

La preferencia para obtener destino viene dada por la -

mayor puntuación, derivada de los anos de servicio en la es-

cuela desde la que se solicita, siendo los grupos citados -

excluyentes entre si,

eONCURSO DE PARVULOS

Regulado por el Articulo 92 del Decreto de 1.10,57.

Se convoca a fin de cubrir en propiedad por Profeso-
soras especialistas, las vacantes existentes en Pàrvulos.

La preferencia exclusiva para obtener plaza es la mayor
puntuación, derivada de los servicios prestados en Centros
de esta especialidad.

CONCURSO DE EDUCACION ESPECIAL

Decreto 23-9-65, (B.O.E. de 16-10-65)

Toman parte en este Concurso los Profesores de E.G.B.
que ademàs estan en posesión del Titulo de Diplomado o Pro-
fesor de Pedagogia Terapèutica, o de la especialidad corres-

pondiente, Sordomudos o Técnicas de Audición y Lenguaje.

En cuanto a la preferencia para obtener destino, se a-
tiende en primer lugar a quienes cuentan con mayor tiempo
de servicios provisionales en estas escuelas, y finalmente
se adjudica destino a los Profesores que sin servicios en

la especialidad, reunan mayor puntuación a efectos del
Concurso General de Traslados.

CONCURSO DE DIRECTORES ESCOLARES

Decretos 185/1.967 de 20 de abril, y de 30-8-74

Participan los Directores escolares en servicio activo,
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y que cuentan con un mímino de tres anos como Director titu¬
lar en el Centro escolar desde el que solicita.

La preferencia para obtener destino viene dada por la -

puntuación total que corresponda a cada concursante en apli-
cación del siguiente baremo:

A) Méritos.- Se considera la organizacifin y funcionamien-
to interno del Centro en general. Asimísmo la plani-
ficación y rendimiento de la ensenanza, y la organiza-
ciín y funcionamiento de las institutciones, servicios
y actividades complementarias.

B) Trabajos personales, Títulos y Diplomas, etc.

C) Distintivos honoríficos

D) Antiguedadj en el cargo de director, y servicios pres-
tados en otros Cuerpos del Ministerio.de Educación y
Ciència.

Todos los concursos descritos, son especiales para la -

Provincià de Navarra, conforme a lo establecido en el número
2 de la disposicifin final de la Ley General de Educación y -

Decreto de 30-11-72, (B.O.E, de 14 de diciembre).-

CONCURSO DE SUBURBIOS

Se convoca este Concurso al efecto de proveer las vacan-
tes existentes en las escuelas de los suburbios de Barcelona,
debiendo reunir los aspirantes los siguientes requisitos:

a) No estar sujetos a expediente gubernativo y carecer
de notas desfaborables.

b) hallarse en servic

greso o haberlo so

c) hallarse comprendi
sos:

1. tener aprobadas
plazas de local

bitantes.

2. Proceder de localidades de este censo obtenidas en

régimen general de provisión.

3. Estar en posesión del titulo de licenciado en fa-
cultad universitària o de Grado Superior.
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4.Proceder del Plan Profesional

5. Para las vacantes de Pàrvulos, poseer la condición de
maestra Parvulista.

6. Contar a efecto de concurso de traslados con un pun-
tuación mínima de 15 puntos.

La selección de los aspirantes a estas plazas se hace por
aplicacidn de un baremo objetivo, en el que se puntuan los ser-
vicios, títulos, cursos de perfeccionamiento, publicaciones, vo-
tos de gracia, y cuantos méritos estime la Junta de Promoción,
Educativa deben ser considerados.

El Concurso se resuelve de forma provisional a nivel pro¬

vincial, por la Junta de Promoción Educativa, siendo posterior-
mente aprobado por el Ministerio de Educación y Ciència a tra¬
vés del B.O.E.

VALORACION DEL SISTEMA ACTUAL

En las formas de acceso a la Ensenanza Oficial de E.G.B.
cabe citar como punto positivo la objetividad del sistema ac¬
tual; frente a ello, hay una serie de desventajas que afectan
a la calidad de la ensenanza, y que podrian concretarse en
los puntos siguientes:

- El sistema actual de provisión de plazas- se deduce fa-
cilmente de lo expuesto- no està de acuerdo con las nece-
sidades actuales de la ensenanza; ello es comprensible
teniendo en cuenta que el Estatuto del Magisterio, si -

bien se ha ido modificando pòsteriormente, data del ano
1.947.

- La preferencia casi exclusiva para obtener destino a -

través de los diferentes Concursos de Traslado es la -

puntuacidn que deriva de los anos de servicio, valoràn-
dose excesivamente la antiguedad, sin tener en cuenta
la preparación profesional ó Cultural del Profesorado.

- Las vacantes de E.G.B. no salen especificadas en àreas
ni étapas, siendo imposible que sean cubiertas por los
especialistas que cabria desear; así sucede que en la
plantilla de un mismo Centro hay varios profesores para
una misma matèria, y ninguno para otras.

- Los profesores de nuevo ingreso -procedentes de oposi-
cifin- acceden al Cuerpo en calidad de propietarios pro-
visionales, situacifin que implica las siguientes conse-
cuencia s.
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Son nombrados por un curso, pudiendo ser desplazados al
finalizar el mismo por un propietario definitivo, con lo que
se rompé la linea de continuidad de la ensenanza.

Quedan obligados a participar en el Concurso General de
Traslados, en el que se les destina de manera forzosa, en mu-
chas ocasiones a una vacante no deseada o solicitada por el -

interesado. Esta situación obliga al interesado en no pocos
casos a ejercer fuera de su Provincià con todos los perjuicios
familiares, económicos y de integración.y adaptaciín personal
que ello supone.

-El número de concursos que se convocan actualmente hace
que un mismo profesor pueda obtener a la vez hasta tres
o màs destinos diferentes, lo que aunenta la complica -

ción del ya complejo sistema administrativo,

-La Resolución de los Concursos por parte del Ministerio
se lleva a cabo en los meses de julio y agosto, siendo
imposible que en septiembre este nombrado el total del -

profesorado, toda vez que los Propietarios Provisionales
y los Xnterinos no obtienen destino, en tanto no se re-
suelven los Concursillos de Definitivos.

-Puede anadirse tambien la falta de puestos escolares, -

que provoca un importante excedente de alumnos sin escola-
rizar, y en ocasiones tambien la falta de presupuesto pa¬
ra nombrar profesorado a las plazas ya existentes.

En resumen todo ello redunda en una falta de calidad en

la ensenanza que se ve afectada por:

Falta de continuidad del profesorado.
Duplicidad de concursos de ambito nacional.
Falta de especialistas para las diferentes materias de la

E.G.B., asi como para los Centros de caracterfsticas especia -
les; ello se hace patente sobre todo en las escuelas de subur-
bios, en los que deberla hacerse una pedagogia diferencial, pun
to que no se tiene en cuenta a la hora de seleccionar al profe¬
sorado .

Necesidad de puestos escolares.
Falta de un sistema de valoración continua del Profesora¬

do .
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ESCO^Ei_EN=LLUITA

Ferrer, Guardia, Sdller i Pegaso

HISTORIA DE LAS ESCUELAS EN LUCHA

Antecedentes:-Movimientos surgidos por conseguir la es
colarizacifin total. Movimientos en los

que han participado las AA.VV. Movimien¬
tos en los que se han ocupado locales se
ha hecho boicot al nombramiento de maes-

tros. etc.

-Lucha por la gratuidad: Contra las perma-
nencias contra las subidas de cuotas, etc.
Sobre todo el mayo del 77 y el Febrero del
78.

Lucha por la calidad de la ensena nza. Todo
lo co ns eguido en el mayo del 77, priorizan-
do el centro antes que la zona y la zona an

tes que la población.

-Experiencias pedagógicas de la escuela acti
va catalana trasladíndolas a la escuela es¬

tatal.

Estas experiencias han sido llevadas a cabo
en el Instituto S. Andreu, Tramuntana, Cas-
cabel, Benjami, Gregal, R. Berenguer, Lluis
Millet, Les Vinyes, etc.

Condiciones objetivas:

-Falta de escuelas gratuitas en los barrios
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-Lucha por el. paso de la privada a la pú¬
blica.

-Demanda de los padres y de los barrios de
una mejora de la ensenanza.

-Participación activa de los padres en las
escuelas.

-Creación de equipos estables que aseguren
la calidad.

-El paro entre los trabajadores de la ense¬
nanza (80 por ciento)

BREVE HISTORIA DE LAS ESCOLES EN LLUITA

Después de una serie de pasos legales y de conversacio-
nes con la Delegacidn del MEC y el Ayuntamiento se consigue la
construcción de las escuelas en los barrios.

La siguiente batalla es para imponer el equipo de maes-
tros que ha estado participando en la lucha, que ha estado
trabajando pedagdgicamente y programando desde el verano.
Ante la negativa de Delegacidn se tiene que recurrir a las
acciones de fuerza: manifestaciones, ocupaciones, etc. Ha
de quedar claro que cuando queríamos negociar hablamos de ha-
cer un acto de fuerza solo asi conseguíamos la negociacidn.

Confluència:-Diferentes acciones con otras escuelas y
con el resto de ensenantes y padres con que
se consigue que nuestros objetivos sean a-
sumidos por gran parte del movimiento de -

ensenantes y padres.

-Reaccifin del ASPE, respaldado por el MEC.
Esta huelga supone estar en contra de la
regulación de los contenidos, de la parti-
cipacidn de los padres, de los equipos pe-

dagdgicos de la integración de la escuela
al ambiente social.

Llegada de los contra tos por medio del Pat ror.ato de Su-
burbios. ïodos menos Pegaso.

FUNCIONAMIENTO

Organizativo

Sóller: Se realizan unas jornadas previas de discusifin
y balance de la lucha. Surgen distintas pro-
puestas y es la asamblea general la que decide:
Se forman distintas comisiones de trabajo (man-
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tenimiento, talleres, biblioteca, economia, co-

medor, extensión pedagògica). Estas comisiones
eligen uno o dos representantes que forman la -

coordinadora de la escuela. Las distintas co -

misiones estàn formadas por padres, maestros y
alumnos de 2e etapa.

Encima de todo esta està la asamblea que es
la que decide. Al mismo tiempo los maestros es-
tamos organizados en el claustro. Los padres -

también se reunen ellos solos cuando lo creen -

conveniente.

Pegaso: ver anexo 1

Pedagògico :

-Participacidn activa y critica del nino en to~
das las tareas

-Programaciòn de contenidos en función del ambien-
te .

-Metodologia: buscar nuevas salidas

-Coordinacifin pedagògica total por niveles eta-
pas y departamentos. Ya que partimos de unos

puntos bàsicos de la ensenanza.

VALORACION Y REFLEXION:

Importància de la asamblea como órgano decisorio.
Esto puede crear, al principio, problemas de liderismo
pero que fueron solucionandose por si solos en cuanto la
gente se iba dando cuenta de la importància de su opi-
nidn y de que esta era escuchada por todos.

Este es uno de los motivos por los que creemos, ade-
màs, la importància de su opinidn y de que ésta era es¬
cuchada por todos.

Valor de la acción directa. La combinación de las

negociaciones con la movilización fue una constante de
toda la lucha. Otra constante fue el dinamismo y la -

capacidad de reacción ante cada nueva situaciòn. Acciòn
directa como la entendida como acción ejercida sin ningun
tipo de intermediarios_

Caracter clarificador de la lucha. Sale del marco

simplemente profesionallsta, repercute dentro del movi-
miento de ensenantes, aclara las distintas posturas que
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hay en el mo
dicciones de

gio social s
a costa de a

çpertenece o
flote las di

Coyuntur
Escoles en L

Capacida
dora para co
unos problem

vimiento de ensenantes, saca a flote las contra-
1 maestro entre retribuoiín econòmica y presti -

iendo las permanencias el elemento compensador,
tacar la gratuidad de la ensenanza, por tanto -

no a la clase trabajadora?, saca, tambien a
stintas posturas delante de la lucha.

a política. La cual facilita el triunfo de les
luita: -El MEC no tiene salida al problema

-La situación preautondmica de Catalunya.
-El interès de los parlamentarios por ga-
narse la confianza de la gente que les
havia votado.

d organizativa de un sector de la clase trabaja-
nseguir sus objetivos que se marcan a partir de
as concretos.

Contradiccidn entre comba
La motivacidn es meramente re

cuanto a contenidos y métodos
nulos por parte de los padres
gía pero no quieren que sus h
que para mejorarse, quieran u
Como consecuencia hace que va
mecànicos.

tividad y conciencia de clase.
ivindicativa, planteamientos en

pedagógicos son practicamente
. No entienden la nueva pedago
ijos sean obreros, lo que hace,
na pedagogia que los desclase.
loren mucho los conocimientos

Todo ésto es un proceso lento y a veces nosotros forza-
mos este proceso. Hay que destacar que en los momentos -

fuertes de lucha se llega a una mayor conciencia y estos mis
mos padres ven esta contradicciín.

REFLEXIONES EN TORNO A LAS ESCOLES EN LLUITE

Porque pensamos que una alternativa a la ensenanza no -

puede partir de presupuestos meramente teóricos considera -

mos importante reflexionar de una forma continuada sobre
las experiencias que se van desarrollando.

Partiendo de esta tesis les Escoles en Lluita no pre-
tenden ser una alternativa elaborada, sino abrir brecha de
cara a abrir un proceso de discusión que conduzca a un cam
bio real .

Elegimos el marco de la escuela estatal porque pensamos
que siendo el Estado el recaudador del dinero público para
financiar los servicios públicos, debe ser el quien financie
un servicio como la escuela. Porque las alternativas dadas
al margen de la escuela estatal no permiten la gratuidad to¬
tal. Contienen ademàs, un caracter elitista y marginal.
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Pensamos tambien que un movimiento como el nuestro cues-
tiona directamente el sistema educativo del estado poniéndo-
lo en contradicción.

Somos conscientes también, que nuestra opción por la escue
la estatal està cargada de contradicciones y que nuestra lucha
nos ha restado tiempo y concentración para dedicarnos màs pro-
fundamente a unas formas y contenidos de clase que partiesen -
de la pròpia realidad del alumno, implicando en su educacifin
los componentes de esta realidad. Sin embargo, esto no es a-
sumido por la mayoria de padres, cuya concepción de la escue-
la y de la educacifin responde todavia a la basada en la acumu-

lacifin de conocimientos aislados y en el Individualismo.

El mantener les Escoles en Lluita supone mantener un mar¬
co desde el que se puede cuestionar desde un punto de vista -
de clase todo el sistema educativo en vigor y se pueden dar
pasos de cara a una toma de conciencia que haga posible un -
cambio radical.

CONCLUSION

Para que el funcionamiento y gestión de estas escuelas -

sea un hecho, es imprescindible que la forma de contratación
de los maestros sea EL CONTRATO LABORAL. Pues mediante el

actual sistema de oposiciones no se solucionan los proble -
mas que de éstas se plantean:

-Inestabilidad en el trabajo y en el centro.
-Divisifin de los maestros en categorias con la consi -

guiente jerarquizacifin.
-Falta de control de la escuela por todos los implicados

en ella.

En la defensa del funcionariado, incluyendo el de nuevo

tipo, se esconde un intento de continuar manteniendo la es¬
cuela como instrumento ideoldgico del poder. Aunque, de
momento, el contrato laboral no supone automàticamente lo -

contrario, es una garantia de avanzar en el control real por
los interesados
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Organigrama de la Escuela Pegaso

-Junta Economica

-Representante Aeociación Padres

*

Asamblea general

* -

Comisiones de trabajo:

nive 1 externo: comisidn extensión
comisidn prensa

nive 1 interno: mantenimiento

extraescolar
comedor

junta econòmica
esplai
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EXPERIENCIA DE GESTION DEMOCRÀTICA EN LA ESCUELA ESTATAL

EL GRUPO:

El grupo de escuelas que aqui se resenan comenzaron su
coordinaciín en Octubre de 1.977 ante la necesidad de in -

tercambiar experiencias y actuar colectivamente en los ca¬
sos necesarios.

El punto fundamental de unidn es la gestión en el Cen¬
tro, que ha prescindido del director oficial y da a la to-
talidad del Claustro el trabajo y la responsabilidad de la
Escuela.

ESCUELAS COORDINADAS:

La Floresta

Juan Ramon Jimenez

Ginesta

Pompeu Fabra

Llu is Mi 12. et

La Vinala

Bori i Fontesta

San Cosme

Coves d'en Cimany

Barcelona

Jacinto Verdaguer

(Sabadell)

(Sabadell)

(Ripollet)

(Santa Coloma Gramanet)

(Santa Coloma Gramanet)

(San Vicens dels Horts)

(Badalona)

(Prat de Llobregat)

(Barcelona)

(Barcelona)

(Canovellas)
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HISTORIA DE LOS CENTROS

Las escuelas estàn situadas en barrios periféricos y con-
flictivos. Casi tòdas son nuevas, del Plan de Urgència (cur¬
so 74-75) o posteriores, aunque hay alguna anterior a esta fe.
cha.

En su mayorla comienzan a func
nales e interinos y en alguno de e

que quieren hacer un tipo de escue

En todas ellas se lucha por la
y se encuentran obstaculos como: d
número de ninos por aula, permanen
de los padres, cambios constantes

Se empieza a luchar contra ell

ionar con maestros provisio
llos maestros propietarios
la nueva.

calidad de la ensenanza;

ireccidn autoritaria, gran

cias, ninguna participacidn
de los profesores (1).
os.

Para evitar la centralizaciín de funciones en una sola -

persona y conseguir la participacidn de todos los miembros
del Claustro en la mareha de la escuela, se nombra un equi¬
po directivo, figurando oficialmente el nombre de una per -

sona, la cual dispone de menos horas lectivas que el resto
del equipo, aunque el poder decisorio està en el claustro.

Tras un periodo de funcionamiento bajo este sistema, la
misma dinàmica lleva a una centralizacidn inevitable de la
informacidn y gestión por parte de este "director oficial",
aunque en casi todos los colegios sigue residiendo el poder
en el Claustro.

Esta experiencia constata que el equipo directivo no
el camino adecuado para conseguir la plena participacidn
todo el Claustro. Repartimos, entonces, las distintas fu
ciones entre todos los miembros del Claustro y lo comunic
mos a Delegacidn a la vez que dimite el director oficial,
negàndonos a enviar la terna exigida por el MEC.

es

de

n -

a-

Por diferentes caminos se ha llegado
de los padres en la gestidn del centro,
sido los maestros los que han abierto la
bajo conjunto.

a la participacidn
En unos casos han

posibilidad del tra

Padres y maestros se plantean la supresidn de permanencias
como un paso hacia la gratuidad de la ensenanza. Actualmente
en nuestras escuelas ya no existen permanencias.

Debido a los traslados se hace imprescindible en los claus
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tros el revitalizar el funcionamiento de la escuela, reco -

giendo, la problemàtica del barrio a todos los niveles, des
de la adecuación de los programas hasta una gestión mas abier
ta del Centro.

Todos estos conflictos en la gestión, han ido seleccio-
nando la plantilla de forma natural. Se suele reconocer a
estas escuelas como dificiles o conflictivas, siendo recha-
zadas en los concursos por todos aquellos maestros que tie-
nen posibilidad de escoger otra plaza, y siendo ocupadas por
los que pretenden trabajar en la línea que nos hemos plantea-
do.

Actualmente este grupo de Escuelas, mantienen contactos
con la Delegacidn Provincial, en espera de encontrar un mar¬
co legal, para que esta experiencia, que esperamos se valore
como positiva, tenga una viabilidad.

RAZONES POR LAS QUE SUPRIMIMOS LA FIGURA DEL DIRECTOR

Supone romper con el sistema autoritario de centro que -

la Administración realiza a través de un director, sobre el
resto de los maestros.

Abre el camino para la consecución de una gestión colec-
tiva compartiendo las responsabilidades.

Lleva consigo la estructuración de una forma organizati-
va que requiere la distribución de trabajos y tareas entre
todos los miembros del Claustro.

Acaba con la sujeción y servilismo individual de la au-

toridad, favoreciendo un trabajo profesional integro en
vias a una sociedad integrada :

. No se trabaja para "hacer méritos" ante el director.
. No se descarga uno de su responsabilidad como traba -

j ador.
. Se domina el lenguaje general de la escuela.
. Se autoeduca en la toma de decisiones colectivas.
. Se pone en evidencia el trabajo rutinario y estimula

el espiritu de renovación pedagògica.

Es contradictorio actuar en un marco jerarquizado con la
idea de motivar a los ninos a la participación, creatividad,
companerismo, libertad de expresión. . . . .

Hemos comprobado que la existència de un director nomi -

nal, aunque se diga que el poder lo tiene el Claustro, supo¬
ne una centralización de toda la información que en los raomen
tos criticos las jerarquías superiores utilizan como pieza -
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clave, bien como cabeza de turco", bien para controlar al -
resto de los maestros (por ejemplo para sancionar a los -

huelguistas).

Y finalmente constatamos que una persona con autoridad
y mayor responsabi1idad en el Claustro genera una dinàmica
interna de escasa participación pues los prohlemas concretos
de cada maestro en su clase, en su nivel y en la etapa son
tan extensos que facilmente elude los trabajos generales re-

cayendo en el director nominal, que es quien tiene legalmen
te la responsabi1idad.

ORGANIZACION DE LOS CENTROS

a) Se establece como organismo màximo de decisión el -

Claustro, que estS compuesto por la totalidad de los
maestros y en algunos centros una representacidn de a_
lumnos y de la Asociación de Padres, Las reuniones
del Claustro son regulares (semanales o quincenales)
y las decisiones que se toman mayoritariamente, son
obligatorias para todos los maestros.

b) Las funciones que creemos debe asumir el Claustro son

• Secretaria

En tanto no se dote a los centros de E.G.B. del
personal no docente necesario, y a excepcifin de
algunas escuelas, que tiene secretaria pagada -

por el Ayuntamiento, en nuestras escuelas hay -
una persona con algunas horas libres que se en-

carga del orden burocràtico interno (libros de
escolaridad, correspondència ....) En algunos
casos se encarga también de recibir a los padres
en dl as y horas fijas.

. Economia

La Junta Econòmica estS formada en casi todos los

colegios por padres y maestros. Sus funciones -

son las de controlar entradas y salidas, presu -

puestos y algunos, pedidos de material.

. Relaciones Exteriores

Comisiòn formada por varias personas con algunas
horas libres encargadas de la relacidn con la De-

legaciòn, la Inspecciòn y el Ayuntamiento.

• 0rganizaci<5n material del Centro

Esta a cargo de personas, que por propio interès
y generalmente sin horas libres, aseguran el furi
cionamiento, mantenimiento, orden y coordinacifin
de horarios de: biblioteca, audivisuales, pretec
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nología, laboratorio, gimnasio.

• Material

Constatamos el escaso presupuesto que el MEC dedica
el material de los Centros y con el que de ningun -

modo se puede conseguir al mismo tiempo una ensenan
za gratuita y de calidad.

Fundamentalmente nos organizamos de dos modos dis -

tintos:

-Cada nino trae todo el material que precisa y -
éste se complementa con el escaso presupuesto -

del MEC que puede dedicarse a material fungible.

-Se establecen unos mfnimos aceptables de mate -

rial que garanticen que todos los alumnos puedan
trabajar. Este presupuesto se agrava por la fa-
bricaciín pròpia de fichas de trabajo adaptadas a
la realidad escolar. Este material se compra y

reparte colectivamente y excluye el uso de material
privado. Se subvenciona fundamentalmente con cuo
tas mensuales de los padres, siempre inferiores a
ÍOO ptas. y cuyo pago e inversión se controla cori
juntamente entre padres y maestros. Se complemen
ta con el presupuesto del MEC que se dedica a mate
rial fungible.

• Relaci6n con los padres

Se concreta en una asistencia regular a las reunio-
nes de la Asociacifin de Padres, o a los grupos de -

actividades conjuntas que se formen.

Podemos afirmar que en nuestras escuelas se tiende
a gestiSn conjunta entre padres-maestros y alumnos.
Siendo un hecho al abrir las puertas de la escuela
a la participaciín del barrio. Los avances en es¬

te sentido varían mucho de una a otra escuela.

c) Las funciones de la Asociaçidn de Padres:

En algunas escuelas la asociación de padres conjunta-
mente con algunos maestros realizan actividades extra-esco-
lares voluntarias y gratuitas para los ninos de las escuelas
pero fuera del horario escolar. Tambien en algunas escuelas
los padres se responsabi1izan del servicio del comedor, así
como del control y gestidn conjunta con el Claustro de la e-

conomla, compra de libros y material.

-53-



ORGANIZACION PEDAGÒGICA

Cada uno de los Centros implicados en esta experiencia,
ha constatado las dificultades que debe salvar para llevar
a cabo un trabajo pedagÒgico serio y renovador. Tanto los
Centros como el colectivo de "escuelas coordinadas", deben
enfrentarse a un intenso trabajo organizativo y de distri-
bucidn de funciones para conseguir una verdadera gestidn -

demCcratica interna, difícil en cuanto representa un choque
constante con la legalidad vigente que no c-ontribuye en ab-
soluto, a un avance en este sentido.

Todos sabemos que la ley no se destaca precisamente por
una exigencia formal en el trabajo diario de los maestros.
Hoy por hoy, cumplir la ley supone únicamente cumplir un ho.
rario lectivo (de 9 a 1 y de 3 a 5) sin ni siquiera, ningún
tipo de control a nivel profesional. Por otra parte, unas
retribuciones del todo insuficientes, contribuyen a que sea
muy dificil exigir de los maestros una dedicacidn que sobre
pase el horario lectivo. Finalmente, la inestabilidad de -

las plantillas hacen impensable un trabajo serio tanto a ni
vel pedagdgico como a nivel de organización de los Centros.

Aunque no disponemos actualmente de una línea pedagògi¬
ca unificada, en su totalidad, si podemos hablar de un m£ -

nimo de pautas pedagdgicas que ya funcionan y que creemos -

suponen un avance dentro de la escuela estatal.

La mayor participacidn de maestros en la marcha de la
escuela, hace ver la necesidad de programaciones, coordina¬
ció n , revisión de las evaluaciones

En todos los Centros se han agrupado los cursos de modo
distinto al habitual. Se reunen tres o cuatro equipos o ci
clos, según la denominacifin específica de cada centro, don-
de trabajan coordinados maestros de varios cursos prdximos
(Parvulario, Primero y Segundo; Tercero, Cuarto y Quinto;
Sexto, Septimo y Octavo). En algunas escuelas se hacen tam
bien reuniones por Departamentos en torno a algunas materias
En ambas reuniones (semanales o quincenales) se revisan las
programaciones y se discuten los problemas pedagdgicos, tan
to de cada clase como del conjunto del centro: Método del
funcionamiento de las clases, evaluaciones, normativa inter
na.... En las escuelas en las que se ha conseguido el nom-
bramiento de profesor "supernumerario", se han podido abor¬
dar, de forma experimental, los retrasos escolares, tan
frecuentes en nuestros barrios, estableciendo turnos en que
los alumnos de cada clase, que mís lo necesitan, pueden me-
jorar su escolarizaciòn, con una atenciòn màs insistente.

Hemos comprobado la poca transcendència que tiene para
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las familias la información escueta de las notas obtenidas
en cada evaluacidn. Tal entrega de notas sdlo consigue la
aprobacidn o no de los padres, en lo que respecta al compor-
tamiento escolar de los alumnos, pero en ningun momento fa¬
cilita la participacidn de la familia en indagar y resolver
las dificultades que han llevado a dicho alumno a obtener -

éxitos o fracasos.

Es por ésto, que muchos de nuestros centros, se han com

prometido en su totalidad, a mantener una relaciín periòdi¬
ca con los padres de sus alumnos a dos niveles:

-Una reunidn trimestral como mlnimo con los padres de -

cada clase, para hacerles participes, en la medida de
lo posible, del desarrollo escolar del curso.

-Entrevistas individuales con cada una de las familias
(como minimo trimestrales) donde se entregan y comen-
tan informes exhaustivos de los alumnos que abarcan,
desde un amplio desglose de los objetivos que se per-
siguen en cada matèria, hasta una detallada valoración
del comportamiento escolar del alumno en sus distintos
aspectos.

También existen centros, dentro de las "escuelas coor-

dinadas", donde el material escolar se ha socializado como
intento de realizar un trabajo unificado, (todos pueden ha-
cer el mismo trabajo, porque disponen del mismo material),
y de este modo conseguir la igualdad de oportunidades para
los alumnos comomínimo en cuanto a la forma. Esto supone,

educar a los ninos en la colectividad y no en el individua-
lismo, apelando a su sentido de la responsabilidad frente
al grupo porque todo es de todos.

Debemos anadir también, que ya en algunas escuelas no
tienen libros de texto, utilizando, en algunos casos ]ibros
de consulta de diferentes editoriales y suprimiendo los li¬
bros fichas editados, sustituyéndolos por fichas confeccio-
nadas por el equipo de maestros. Cada vez son mas las es¬
cuelas que constatan que el fracaso escolar de los alumnos
se incrementa por el uso de unos programas y unos libros a-

lejados de su realidad ambiental, vacios de interès y con -

un nivel intelectual diferente al suyo. Si se tiene ademàs
en cuenta el elevado porcentaje de ninos con dificultades
de varios tipos (dislexias, ninos caracteriales, pronuncia-
ciones defectuosas, etc.) veremos que unificar conocimien -

tos y trabajar a un solo nivel es impensable en nuestras -

escuelas.

Sabemos que programar a partir de la realidad de nues-
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tras escuelas, exige mucha dedicacifin por parte de los maes-
tros y un número de horas, que hoy, la ley no recoge. Tara-
bien consideramos todos este trabajo inútil si antes no se

asegura la estabilidad de las plantillas, pues toda experien
cia de este tipo necesita un tiempo de consolidaciín. Cual-
quier método, programaciÓn experimental es absurda si el e

po de maestros que la quiere llevar a cabo no tiene la seg
ridad de permanecer en el Centro durante algunos anos; el
constante traslado de las plantillas ha perjudicado mucho
posible trabajo pedagógico en los centros estatales durant
estos últimos anos; cuando el maestro empieza a conocer pr
mero al nino,su familia y el barrio donde viv.e y empieza a
tomar interès por todo ello, el Concurso de Traslados romp
toda la dinàmica.

Finalmente, creemos que dentro de un marco legal màs a

bierto, con màs posibilidades de hacer un trabajo con cier
ta autonomia, el tiempo que hoy perdemos en resolver probl
mas no pedagógicos, que condicionan nuestra subsistència c
mo equipo, deberian dedicarse a cuestiones pedagógicas, a

programar partiendo de la realidad dentro de los centros y
a intercambiar experiencias pedagógicas dentro del colecti
vo de las escuelas. No obstante tenemos muy claro que nue

tra misión ha de consistir en cualificar pedagógicamente 1
ensenanza estatal (hacla la escuela pública), aunque hoy d
bemos preocuparnos, en primer lugar, por crear las condici
nes minimas que nos permitan realizar un trabajo digno.

C RITERXOS M1NIM0 QUE UNIFIÇAN A ESTE GRUPO DE ESCUELAS

Haciendo un esfuerzo de síntesis, intentamos recoger -

las condiciones, que en la medida de lo posible, procura -
remos que cumplan los maestros de nuestras plantillas:1.- No a las permanencias2.- Participación y responsabilización en niveles, eta-

pas, departamentos y en general en cualquier tipo de
mecanismos de que el Claustro se dote para el traba¬
jo pedagógico.3.- Cumplimiento del horario que se determine para lle -
var a cabo las tareas anteriormente expuestas.

4. - ParticipaciÓn en 1
a los acuerdos del

a gestión del c

Claustro.

entro y vinculación

5.- RelaciÓn periòdica con los padres del modo que cada
centro determine y participación de éstos en la ges-
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tic5n del Centro

6.- La escuela debe estar abierta a las necesidades delbarrio.
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EXPERIENCIA DE LA ESCOLA BARCELONA

Maria Dolores López

Dulce Nombre Casado

ESCOLA BARCELONA

Cort

to A

r rac

La Escola Barc

s, en la confl
rnüs, en el te
as,. Tiene 16

elona estS ubicada
uencia de las call

rreno donde existí
unidades,

en el barrio de Les -

es Joan Güell y Evaris-
an viviendas de tipo ba

El barrio con 60.000 habitantes (último censo del 75),
sólo tiene dos escuelas nacionales mas, el C.N. Ausias March
y Durin y Bas. El tipo de escuela privada-academia es nume-
rosa al igual de parvularios.

El barrio estS habitado en su mayorla por matrimonios -

jdvenes, la población escolar es muy abundante. La clase so
cial a la que pertenecen los ninos que asisten al Centro es

riable, siendo màs numerosa los de clase media. Padres con
profesidn cualificada o comerciantes........

va

COMO NACE LA ESCUELA

El proyecto de construccifin de este Centro estaba reali-
zado desde el ano 1.970 aplazSndose curso tras curso su cons

truccidn,

La A. de V. de Sants, Sol de Baix, hizo suya la necesidad
de plazas escolares y se puso en cabeza de las gestiones para
presionar ante la administraciSn y conseguir el acabado de la

obra, para poner en marcha el Centro dste Curso 1.977-78.

A partir de esta reivindicación y de las acciones realiza
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das, se fue gestando la idea de que no sólo pudiera ponerse
en marcha el Centro, sino que también hubiera un equipo de
maestros que respondiera a las necesidades que la ensenan-
za tiene planteada* a partir de la realidad donde se vive,
el barrio.

Obteniendo el resultado de que las obras pudieran aca-
barse, se pone en marcha el buscar un equipo de profesores
que asuma este planteamiento.

Entre las diversas gestiones que se realizan estàn las
conversaciones con la Delegacidn del M.E.C., para ver las -

posiblidades que existen dentro de la 1egislación.

Es el I.C.E. de la Universidad Central, el que en un -

principio se comprometé a aprobar el proyecto, siempre que
se elaboreun programa a llevar a cabo.

Estimulados por la posibilidad de poder realizar el pro
yecto, se elabora con dos vertientes:

-Llevar a cabo una experiencia de bilingüismo, dado
que la lengua de los alumnos ha sido de un 46^oast
llanos y 54/í’catalanes aproximadamente (segun encue

ta) .

Se

Centro

-realizar la cogestidn por maestros, padres y A. de
V. dentro de la Escuela, reflejada en un Consejo de
Escuela.

hacengestiones en el Ministerio para convertirlo en
Piloto.

Existe una promesa de que saldrS en el B.O.E. un decre¬
to que posibilite al Centro experimentar ambos proyectos y
posibilite al grupo de maestros llevarlo a cabo.

El Delegado, ante el momento conflictivo (comienzo de
curso) , acepta que la escuela comience con los maestros -

propuestos y en espera de que se apruebe decreto ley. E-
xige sin embargo, que todos sean propietarios con plaza o
interinos con número de registro personal, (que hayan tra
bajado el ano anterior).

La A. de V. valora que es mejor cumplir esta exigenc
del Delegado. Se sustituye lo s maestros de la privada,
xistentes en el equipo, nueve en total, por otros que re
nan los requi sitos.

EQUIPO NUEVO
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A comienzos de Octubre, el equipo nuevo es contratado en

comision de servicios, sin espicificar por escrito la dura -

cibn de permanència en el Centro.

La Asamblea prevista por la A.de V. para dar por finaliza
da su gestión frente al acabado de las obras, sirve para pre
sentar a los padres el nuevo equipo de profesores.

Se acuerda que a pesar de no estar acabadas las dependen-
cias exteriores, (patio, vallado >, gimnasio) y servicios -

(luz, calefacción, gas etc.) comenzaràn las clases en fecha
pròxima, ya que el curso lleva un mes de retraso.

Los padres se comprometen a limpiar el Centro y colocar
el mobiliario. Las clases comenzaràn pues, con grandes limi_
taciones, no sólo de estructura, sino en general.

-el equipo de maestros solo se conoce de dias, incluso
hay maestros, que no estàn contratados y tienen que -

volver a su centro de origen, reclamados por el direc
tor (por una o dos semanas).

-falta organizar totalmente la Escuela

-las obras contindan, con la consiguiente maquinaria y
albaniles.

-No hay dinero (después se recibiràn 50.000 ptas. de
anticipo por parte de la Delegación).

PUESTA MARCHA - ORGANIZAÇION

-El equipo de Maestros.

-ParticipaciSn de los Padres.

La organización interna del Centro se rige por el Claus
tro como órgano supremo.

Todos los trabajos estàn estructurados en funció n de la
participaciòn del profesorado y necesidades de la escuela.

(mirar el organigrama)

El proyecto primario, senala la figura del director, que

aunque se contradecla con la idea de cogestiòn, era necesario
que figurara una cabeza jurídica.

La distribución de los trabajos hizo ver que podria lle
varse a cabo una experiencia de autogestión.
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Se hicieron varias reuniones para discutirlo, intentan-
do clarificar y asumir lo que esta postura representaba frer
te a la Administración.

El estar en camino la realización de una cogestiín demo
cratica y haber otras escuelas que tienen la misma situacidn
surgieron los argumentos que ratificaron nuestra postura, que
se pueden concretar:

a) Tener una forma organizativa que conlleva la distri_
bucidn de trabajos y tareas entre todos los miembros
del Claustro.

b) Negativa a tener doble forma organizativa, una de ca
ra al exterior y otra al interior, como soluciones -

que tiende a proponer la Inspeccidn.

c) No necesitar que ninguna persona ostente el nombre -

ni el titulo de'.director, para de esta forma no sen
tar precedente jerSrquico.

d) Supone romper el sistema autoritario y de control de
la Administracidn a través de una persona sobre el -

resto,

e) Evitar el peligro que representa tener una persona -

con autoridad otorgada por la Administracidn, que -

puede debilitar el estimulo de participacidn.

f) Acaba con el servilismo individual a la autoridad y

suponía un trabajo profesional integro.

g) Pone en contradiccidn a aquellos profesionales que
solo ven en la escuela, una forma de trabajar rutina
ria, ya que hay un control general del trabajo.

h) No se trabaja para hacer méritos ante el patrdn.

i) No se descarga uno de su responsabilidad como traba
j ador.

j) Se autoeduca uno en la toma de decisiones colectivas.

ORGANIZACion de los padres

La participacidn de los padres, se estructuro en un prin¬
cipio, mientras se constituïa la A. de Padres,en comisiones
de trabajo.
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Surgieron las siguientes

Comisidn de Estatutos
" " Comedor
" " Administrativa
" " Compra-Material de Libros
" " Deportes
" " Cultura

Cada una de ellas, aglutinó a padres interesados en tra-
bajar y colaborar con el profesorado, para poner en marcha -
la escuela e ir solucionando los problemas que hablan plan -

teados.

A cada Comisidn, se adjudicó en el Claustro a uno o dos
maestros, para tener relación directa.

La Comisidn de Estatutos Ha elaborado el proyecto de es¬
tatutos de la A.P. ( ya han sido aprobados por los padres).

La Comisidn de Material-Libros.- Se encarga de la compra y

distribución asi como la contabilidad del material-libros -

que los maestros piden.

La Comisidn del Comedor .- Se ha hecho cargo total del come
dor. Llevan la contabilidad y marcha del mismo. Aparte del
cocinero y ayudantes del mismo, hay cinco madres que vigilan
a los ninos. Cobran por horas. El precio es de 2000 Ptas/n.

La Comisidn Administrativa.- Gestiona el mantenimiento del
edificio y las obras.

La Comisidn de Cultura v Deportes.- Estas dos comisiones se ha
fusionado, para organizar actividades extraescolares.

L a idea primera fué que deblan ser gratu itas , pero no ha

podido 1levarse a cabo. La demanda de los p adr es que traba -

jan era grande, para que los ni no s pudieran estar màs tiempo e
el Centro.

Las actividades organizadas son: modelaje, pintura, ex -

presidn corporal, ballet, pre-técnica, música, biblioteca, ci¬
ne .

Cada actividad tiene como responsable a un monitor especia
lista, ayudado por algún padre.

La biblioteca se ha montado, con la aportación voluntària
de libros, de los padres. Tambien han contribuido algunas e-
ditoriales y las Cajas de Ahorro.



La dinàmica de las Comisiones, ha originado la formacidn
de una coordinadora de todas ellas.

Estas reuniones son de coordinacidn entre las diversas co

misiones, informacidn del profesorado y resolucidn de los pro
blemas que se plantean.

Las reuniones son abiertas.

De la Coordinadora de padres han salido 3 representantes
que junto a 3 maestros y 3 de la A. de V. forman el Consejo de
la Escuela. Este Consejo es provisional hasta que queden deter
minadas sus funciones específicas y la función de los componen
tes.
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BASES PER A UNA ALTERNATIVA AL SISTEMA DE PROVISIO DE PLACES

Equip de mestres -coves d'en Cimany: Teresa
Almacelles i Diez -Begona Alzola Beamud -Ri¬
card Bonmatí i Guidonet -Rosina namargo i -

Poch -Pere Carbonell i Sebarroja -Pilar Ch£
carro Eezonaga -Ramon Elies i Boye -Mercè
Montserrat i Bartra -Miguel Txo Otazu Irache
ta -Margarida Pares i Vives -Joan Sagales i
Gallifa -Martí_Téixidó i Planas -Julià Valls
i Es cobedo.

ELS VALORS FONAMENTAN L'ACTUAL SISTEMA DE PROVISIO BASAT EN -

L'ESCALAFÓ I CONCURS DE TRASLLATS

La primera justificació que dóna al sistema és el de pro¬
cedir amb "JUSTÍCIA DISTRIBUTIVA", Es aquest un concepte es¬

pecífic del règim franquista. Volent superar les limitacions
de justicia, llibertat, demòcracia és crearen els conceptes de
"justicia distributiva", "libertad dentro de un orden", "demo¬
cràcia orgànica"

Es tracta d'una justícia referida a un sector de la pobla¬
ció, els mestres, als quals es dóna una mena de privilegi o bé
d'estímul a fer mèrits personals. Es deixa de banda si el sis_
tema es just per a tot un pals; seria just si contribuís a ga¬
rantir una educació complerta i com cal. Per aquest procediment
s'ha adequat el sistema educatiu d'un país a satisfer un grup
i no a posar un grup al servei d'un sistema educatiu. Aixó no

hagués pogut reprimir l'exigència dels drets propis de tot tre
ballador.

A nivell més ampli, amb la condició de funcionari, amb la
propietat feudal d'una plaga escolar, el mestre ha hipotecat
tota la seva professionalitat entre altres coses perque l'unic
que no se li ha exigit ha estat que fós un professional.prepa-
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rat cada dia per a realitzar una tasca específica.

Però el mateix principi de "justicia distributiva" s'ha
vist compromès per les múltiples excepcions, legalitzades o
no. Són exepcions legalitzades les privilegiadores comissions
de serveis que han permès resoldre els favors personals i al¬
guns casos més que poguessin encobrir aquells. Són excepcions
no legalitzades les influències, els "despistes" en les reso¬
lucions de concursos, els "enchufes" en els casos d'adjudica¬
ció de places d'interins i les places no tretes a concurs.

S'ha apel.lat a la llei vigent quan aquesta era favorable
i s'han establert les excepcions que calien per resoldre altres
caso s.

Una altra justificació s'expressa en el respecte als "A~
NYS DE SERVEIS" (L'ANTIGUETAT). Aquest ens sembla un respec¬
te vergonyant: "Si et mantens constant fins als 70 anys tin¬
dràs una bona jubilació". Ni els més elementals drets de tre
ballador han estat reconeguts al mestre, La productivitat del
treballador tant abusivament considerada en un sistema capita¬
lista ha estat exclosa d'entre el magisteri? l'important és -

que el mestre vagi a l'escola i si té salut o no, tant li fa.
''Si hiha autoritat els nens són molt dòcils".

Un valor molpotenciat pel sistema ha estat l'acumulació
de MÈRITS FORMALS. Fer coses inèdites, publicar articles al
sistema ha estat condecorat i premiat amb punts per a L'esca¬
lafó. El treball realitzat pel mestre, els seus esforços de
renovació pedagògica, les preparacions de classe i les actua¬
litzacions professionals en vacances o fora de l'horari esco¬
lar no han estat valorades de cap manera i sortosament hi ha
mestres que no han anat fent.

LES CONSEQÜÈNCIES D'AQUEST SISTEMA DE PROVISIÓ

A NIVELL DELS MESTRES

1. Deformació de la professionalitat. La norma del ma

gisteri del país ha estat arraconar la professiona-
litat després d'uns primers esforços no reconeguts.
(No oblidem però que hi ha agut excepcions que fona
menten la nostre esperança de transformar el sistema
educatiu) .

El mestre ha hagut de basquejar-se per un complement
al seu sou insuficient quan no ha dixat de treballar
de mestre. Fora de l'horari escolar i llevat el cas

del mestre home important del poble, el mestre ha es
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tat unciutadà molt sotmès a les aspiracions d'una
societat de consum: el benestar material i el pu¬

jar de categoria social.

2. L'escolaestatal ha passat a ésser l'escola abando¬
nada, de ningú, inclús en el seu aspecte material.
En alguns casos ha passat a ésser la empresa pri¬
vada del director sobre la qual ha edificat el seu

personalisme i moltes vegades negocis bruts i mal-
versadors de fons públics. Malgrat ésser l'escola
de ningú, els pares han estat marginats de l'escola
i considerats com a analfabets de l'educació (cosa
paradògica si tenim present la desprofessionalitza
cid del mestre).

3. A l'escola estatal , cada classe ha estat una esco¬
la. Una vegada més identifiquem el sistema educa¬
tiu amb el feudalisme de la plaça en propietat.
Ni els directors més autocràtics han aconseguit que
l'escola tingués una linea coherent. Paraules de
pares d'alumne son "tot depèn del mestre que li -

toqui". Solament per aspectes burocràtics i econò¬
mics hi ha hagut claustres amb "consensus" entre els
que hanocupat la major part del temps les qüestions
de permanències, repassos, llibres....

4. L'objectiu del mestre ha estat anar a l'escola fà¬
cil, més rentable econòmicament i ben comunicada.
Han quedat desatesos els pobles i en especial les
zones suburbials, precisament les més mancades -

d'una bona escola per arribar allà on no arriba la
familia. Darrerament s'ha pogut deixar de banda a-

quests interessos al trobar-ne un de nou: la supe¬
ració professional de treure un títol a la univer¬
sitat. Es pretenia ésser un expert en pedagogia pe
rò no apartir del treball de la classe i de l'esco
la .

5. L'individualisme del mestre i la seva manca de so¬

lidaritat han estat actituts tant arrelades que són
les que avui dificulten més una presa de postura -
dels mestres.

A NIVELL DE L'ENSENYAMENT

1. Manca d'una línea d'escola coherent adecuada a la
realitat dels alumnes. Aquests s'han trobat deso¬
rientats en una escola massificadora en la que els
alumnes no han tingut personalitat pròpia i s'han
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hagut de subjectar a les arbitrarietats i manies
personals de molts mestres.

2 . Discriminació entre l'escola de ciutat i 1 'escola
rural. Realment cap d'elles es pot considerar sa
tisfactòria. L'escola -rural s'ha trobat amb mes¬

tres joves, poc experimentats, moltes vegades ca¬
rregats de problemas personals per L'isolament -

(haureu vist "El amor del capitan Brando") i a Ca
talunyaestrangers pels nens del poble que no par¬
laven altre llengua que el català.

L'escola de ciutat ha estat l'escola vella, rigi-
da, ben disciplinada i massificadora on els pares
no arribaven a conèixer o a parlar amb els mestres
dels seus fills.

L'ESCOLA I UN FUNCIONAMENT~ADEQUAT DE LA MATEIXA RECLAMEN U-
NA NOVA CONCEPCIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU

UNA NOVA CONCEPCIC5 DEL SISTEMA EDUCATIU HA DE BASTIR-SE,
EN PRIMER LLOC, SOBRE UNS CRITERIS PEDAGÒGICS :

-Professionalitat dels mestres i recerca científica.
El sistema ha d'estimular aquesta valors en els mes¬

tres, manera segura de que l'escola funcioni amb quali
tat i s'adeqüi a la realitat evolucionant de la nostra
societat.

-Treball dels mestres en equip i d'acord amb una líneade
l'escola. Es l'única garantia de que el nen no es tro
bi desorientat en una escola i que el que li ha servit
un any li pugui servir per a un altre. Cal garantir u

na unitat de tracte dels nois. Es imprescindible una
valoració de cada noi en equip per salvar les subjecti
vitats personals ± fins i tot les depèndencies afecti¬
ves .

-Dedicació exclusive dels mestres a l'educació. Potser
no serà necessàriement en el marc de l'escola però to¬
ta activitat del mestre ha d'estar contemplada en el -

mateix contracte. Només així serà possible una efec -

tiva professionalització.

-Cal que el mestre disposi en el seu treball d'instru¬
ments de formació permanent d'investigació alhora pràc
tica i teòrica. Els mateixos intercamvis entre esco ~
les i coordinacions reconegudes en l'horari de treball
seran bases fonamentals de formació i recerca.
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-Cal garantir un sistema que permeti el treball con¬

junt de mestres nous i vells. Tant un equip jove com
un equip vell ens semblen deformacions. En el treball
d'una escola es plantegen funcions que poden ésser as¬

sumides per mestres amb anys d'experiencia (recupe¬
ració, biblioteca...) i d'altres que poden ésser més
ben assumides per mestres joves (camp de treball so -
bre el medi, educació física... ). Alhora el el.la¬
borar una línea d'escola cal integrar les noves pro¬
postes a partir de situacions ja experimentades.2.UNA CONCEPCIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU HA DE RECONEIXER

ELS DRETS LABORALS I POLÍTICS COM A TREBALLADORS:

-Retribució justa i que comprengui d'alguna manera -

despeses que contribueixin a la formació personal i
professional.

-Condicions de treball adequades a les exigències de
treball previstes.

-Participació dels ensenyants en les disposicions que
afectin al seu treball i al sistema educatiu en gene

ral.

-Respecte als drets adquirits en la seva mesura justa.
Es a dir, els drets que no suposin contradiccions amb
drets més amplis com els que queden recollits en l'or¬
ganització del sistema educatiu.3.UNA NOVA CONCEPCIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU HA DE RECONEI-
XER ELS DRETS POLÍTICS COM A CIUTADANS

-Llibertat d'expressió, de reunió i d'associació.

-Democratització de l'escola i llibertat d'ensenya -

ment que s'ha de fer sobre la base de participació de
tots els sectors socials implicats: ensenyants, pares,
mestres i ciutadants, els mestres es sotmetin a la di¬
recció de persones alienes a l'ensenyament. Tant en

quan el treball dels mestres estigui edificat sobre
bases científiques i democràtiques serà potenciat per

pares i ciutadans.4.PROPOSTA DE SISTEMA DE PROVISIO DE PLACES (BASES DE
DISCUSSIÓ)

Contra el sistema mecanicista i alhora sustentador de
valors aliens al treball educatiu, cal desenvolupar

-68-



un sistema en el que CADA ESCOLA CONSTITUEIXI LA SEVA
IDENTITAT en el marc d'un sistema educatiu públic i per
tant en igualtat de condicions per a totes les escoles.

INDICADORS DE LA IDENTITAT DE L*ESCOLA QUE AVUI ENS SEM¬
BLEN "VÀLIDS ~ • '

1. Lligam de l'escola amb la realitat social, cultura i
econòmica de l'entorn tant desde l'enfoc pedagògic -

que es doni al treball escolar com de la projecció
externa de l'escola com a institució.

2. Constitució a l'escola d'un òrgan rector democràtic
(l'anomenarem Consell Escolar) integrat per mestres,
pares, personal no docànt i alumnes. Per facilitar
que l'escola sigui una entitat oberta al barri, es
podrà donar cabuda al Consell Escolar a un represen
tant del municipi després de que s'hagin produit unes
eleccions democràtiqaes.

3. Establiment d'un model de gestió i de participació
democràtica que reculli les aportacions i el sentir
de tots els membres de l'institució escolar.

4. Fixació d'una llnea d'escola en el sf del treball -

dels mestres constituits en equip pedagògic i que si
gui assumida per l'escola a través del Consell Esco¬
lar.

5. Avenç en la gratuitat de l'ensenyament avitant tot ti
pus de remuneració que no provingui dels fons públics
ampliant els ingressos de l'escola només en alló que
és considera imprescindible i que el sistema educatiu
no financia avui per avui (despeses de material, man¬
teniment del menjador).

6. Determinació de les plaçes de mestres a cobrir a par¬
tir de les necessitats funcionals de l'escola defini¬
des amb detall.

7. Coherència en el treball pedagògic de l'escola així
com qualitat de treball més enllà del que acostuma a
ésser propi de les escoles estatals.

Tan en quant les escoles posin de manifest un clar -

nivell de funcionament caldrà dotar-les de nous instru-
ments.organitzatius que els permetin el' manteniment i -

millorament del seu equip pedagògic.
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INSTRUMENTS 0RGANITZATIUS PUE PODEN CONTRIBUIR A UN MILLOR

DESENVOLUPAMENT DEL TREBALL PEDAGÒGIC

1. Capacitat de proposar, l'equip de mestres, amb l'apro¬
vació del consell rector una dotació especifica de perso

nal adequada a un projecte de funcionament.

2. Capacitat de proposar una dotació especifica d'insta-
lacions i equipament.

3. Capacitat del consell rector de proposar persones, d'
acord amb l'equip de mestres en el cas de personal do¬
cent, per a ésser anomenades o contractades per a tre
ballar a l'escola.

4. Autonomia en l'organització pedagògica de l'escola sem

pre i quan s'informi prèviament de la mateixa i se n'
exposin els motius.

CRITERIS A TENIR PRESENTS EN L'ELECCIÒ’ DE PERSONAL DOCENT

1. Que els proposats coneguin el treball i trajectòria se
guida per l'escola i manifestin la seva voluntat de con
tribuir-hi.

2. Que els proposats s'adeqüin a les necessitats funció -

nals de l'escola prèviament definides.

3. Que els proposats acceptin i vulguin contribuir al fun_
cionament democràtic de 1'escola.

4. En condicions iguals, donar prioritat als mestres vin¬
culats a l'entorn de l'escola per residència o treball
anterior.

5. Que els proposats acceptin el funcionament en equip que
suposa renúncia a diferents categories, distribució in¬
terna de responsabilitats i acceptació d'elecció per a
formar part de l'òrgan rector.

Amb tot aixó, no pensem que l'elecció de mestres i de per¬
sonal en general s'hagi de resoldre a nivell intern de l'esco¬
la. S'ha de defugir el risc a tot tipus de discriminació per
raó de sexe, edat, ideologia, simpatia o familiaritat.

Es per aixó que proposem la constitució d'un "CONSELL EDU¬
CATIU" format per mestres, pares ( i si hi cap alumnes) repre¬
sentants de les entitats cíviques i representants de l'Adminis
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tració. El "Consell EDucatiu" serà d'àmbit comarcal o de -

grup de barris en el cas de grans poblacions.

Al "Consell Educatiu" correspondria la competència d ' a-

signacid de mestres i personal a les escoles després d.'haber
estat escoltats els Consells Escolars de les mateixes.

Alhora, els Consells Educatius haurien d'anar el.laborant
una proposta global de sistema educatiu que nosaltres entenem
en el marc de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de

Catalunya, que hauria d'articular un model de funcionament -

que reculli les aportacions de tots els sectors vinculats a
l'educació així com les aspiracions majoritàries de la pobla
ció. Cal esperar el traspàs de competències de l'actual Mi-
nisterio de Educación y Ciència a la Generalitat. Tot mestre
que està treballant a Catalunya ha de tenir opció a integrar-
se en el sistema educatiu que li ha de ésser propi. Els mes
tres que ho vulguin podran retornar als seus llocs d'origen.
La Generalitat haurà de posar a disposició de tots els mes -

tres mitjans de formació per tal que en un termini raonable,
facin seves la llengua, el treball i la cultura de Catalunya.

URGÈNCIA DE LA TRANSFORMACIÓ DEL SISTEMA DE PROVISIÓ DE PLA¬

CES

El sistema de provisió de places vigent respon a un mo¬
del autoritari d'Estat en el qual l'escola interessa com a

òrgan de reproducció del sistema. Es tracta per tant d'un
sistema que solament pot contribuir a una escola autorità¬
ria i à una desprofessionalització dels ensenyants que con¬
verteixen l'escola en lloc d'endoctrinament en comptes d'un
lloc de treball, de ciència i d'aprenentatge desenvolupant
l'experimentació i el raonament crític.

El manteniment d'aquest sistema de provisió de places
per l'actual govern i parlament planteja seriosos interro¬
gants a les declaracions que afirmen la voluntat de dur a

terme una democratització del país. Al govern i al parla¬
ment se'ls planteja en primer lloc com a urgent aquesta
qüestió.

L'urgència d'aquesta qüestió a nivell social ha quedat
clarament palesa arreu del país i en especial en el nostre
cas, les terres de Barcelona. D'una manera o d'una altra -

s'estan fent procesos constituents, es a dir, processos que
deixen de banda la legalitat vigent per inservible i inicien
noves formes d'organització i de gestió al sí del sistema -

educatiu.
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De fa temps es multipliquen les associacions de pares -

d'alumnes, i no tant perque així ho normalitzés la Ley Ge¬
neral de Educaciín de 1.970, sinó perque els pares han dei¬
xat d'acceptar la marginació a que estaven sotmesos en el
sistema educatiu franquista. S'han agafat a les associacions
de pares com a òrgan de penetració a les escoles en tant -

que molts mestres i en especial directors han fet els possi
bles per impedir-ho contra el que establia l'esmentada L.G.e.
Aquesta resistència a legalitzar associacions de pares ha es
tat exercida tambépels governs civils locals, dimanants del
govern de l'Estat.

Pel que fa al moviment d'ensenyants a partir de 1.973 al
exigir unes millores econòmiques comença a plantejarse l'exigèii
cia d'unes condicions de treball racionals que permetin desenvo
lupar la pròpia professionalitat i en definitiva un ensenyament
de qualitat. Es veu de seguida que si no és participant en les
disposicions els mateixos ensenyants, poc es pot esperar d'una
administració burocràtica i autocràticament dirigida.

En els barris més obrers, els més desatesos en construccions
escolars, apareix el pronunciament de pares i veíns per aconse¬
guir les escoles que manquen. Aquest pronunciament coincideix
amb el de tants ensenyants aturats per manca de feina. Així
doncs, de la lluita conjunta de pares, mestres i veïns va crei¬
xent l'exigència de construcció d'escoles. En aquest procés
pares i mestres s'adonen de que un edifici escolar no és prou
i encaminen el seu treball a aconseguir escoles, però de qua¬

litat, vinculades al barri i gestionades amb la participació -
de tots. Els pares seran desde el inici dins de l'escola per
no trobar-se com tants pares fora de l'escola. Aquest movi¬
ment ha afectat cada vegade a més escoles i públicament ha -

estat conegut com "Escoles en lluita".

Altres processos encaminats a una transformació de l'ense¬
nyament s'han produit en escoles que ja existien. Es el cas de

"les escoles de direcció compartida" que han hagut de començar
per superar la forma autocràtica de la direcció personalista
fent d'ella un instrument de l'equip de mestres i no un instru
ment de control de l'administració.

Indubtablement, en tots aquests processos fets sense cap
mena de suport oficial i sempre contra - corrent s'han donat -

contradiccions i errors però no és honrat utilitzar-los per -

desvirtuar la veritable intencionalitat d'aquests processos.

Són aquests intents de transformació i les seves contradic¬
cions que exigeixen noves formes de provisió de places que ga-
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rantint els objectius clarament educatius pugin evitar errors
i, potser si, situacions d'abús. Una adequada reglamentació
pot clarificar cada cas.

PROCEDIMENT A SEGUIR PER A LA TRANSFORMACIÓ

Sens dubte que el procediment menys adequat serà 1'apari¬
ció d'un"decreto-ley" pel qual el sistema de "escalafón y con
curso nacional de traslados" quedi substituit per un altre, en
cara que sigui el que proposem.

Cal partir de que els mestres s'han ajustat durant quaren-
ta anys a un sistema perque no han tingut una altra sortida.
Malgrat puguessin no estar-hi d'acord han hagut d'adequar-s'hi
fins al punt d'esdevenir víctimes de la manca de professiona-
litat, d'actualització pedagògica. Fóra incorrecte canviar de
sobte els criteris i valors no facilitant la integració de tots
els ensenyants a través de un procés de transformació. En dar¬
rera instància, per a la reconstrucció del sistema educatiu,

haurem de comptar amb els ensenyants que avui ho son, llevat
exclusivament dels casos de declarades actituts antidemocràti¬

ques si es produeixen.

Sense "finiquitar" el sistema d'escalafó i de concurs de
trasllats es podria obrir un nou sistema que estimulés a de¬
senvolupar equips de mestres, escoles de renovació pedagògi¬
ca i de gestió democràtica vinculades al seu entorn. (Cal -

dria completar els INDICADORS DE LA IDENTITAT DE L'ESCOLA).

Alhora caldrà donar a les escoles els INSTRUMENTS ORGANIT_
ZATIUS QUE PODEN CONTRIBUIR A UN MILLOR DESENVOLUPAMENT DEL _
TREBALL PEDAGÒGIC (També poden ésser completats per tothom).

L'objectiu no ha de ésser, evidentment, privilegiar unes

escoles, establir un nou tipus d'escoles que vingui a recompli.
car la divisió o tipologia escolar existent. L'objectiu és es¬
timular la transformació del sistema educatiu a partir de la -

professionalitat dels mestres, és a dir, la recuperació del -

seu paper en l'ensenyament. El nou sistema ha de venir a des
fer una sèrie de valors deformants estimulant-ne de nous.

Un àecret-llei no passaria d'ésser lletra imposada. Cal¬
drà tirar endavant una proposta viable recollint tot el que

ja s'ha estat avançant i alhora sotmetrela a la discussió i
reelaboració de tots els sectors afectats.

Malgrat no es tracti de multiplicar la tipologia escolar,
en un curt termini, no creiem que es pugui anar més enllà d'un
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sistema paral.lel al d'escalafó i concurs de trasllats. Fn

la línea de potenciar la vinculació professional dels mes -

tres, és d'esperar que aquest sistema paral.lel seria pro -

gressivament majoritari fins a la plena extinció del siste¬
ma actualment vigent per voluntat dels mateixos ensenyants.

En tant no es consolidi aquest resultat, a cada mestre,
o als mestres ja pertenyents al cos oficial els queda la pos¬
sibilitat d'accedir a una altra escola per concurs de tras

llats o per oferta -demanda als Consells Educatius.

Cada escola que, per decissió majoritària de pares i mes
tres, manifestés la seva voluntat d' incorporar-se al nou sis_
tema podria fer-ho comprometen-se a un avenç en la qualitat
d'ensenyament.

Si tot aixó va acompanyat de les adequades condicions de
treball i de remuneració pels ensenyants no es cap el mínim
dubte de que la transformació pot ferse en un breu termini
(potser 5 anys).

LA PROVIS10 DE PLACES I LES SEVES IMPLICACIONS EN LA TOTALI¬
TAT DEL SISTEMA EDUCATIU

Volem finalment apuntar algunes consideracions a aspec -

tes del sistema educatiu que no toquem en el contingut de la
nostra comunicació però que sens dubte han de variar alhora
que el sistema de provisió de places per configurar un sis¬
tema educatiu nou.

L'ACCES A LA DOCÈNCIA PÚBLICA

No podem deixar de parlar d'aquest punt sense pronunciar-
nos en favor de l'ensenyament entès com a servei públic.
Aixi recolzem el projecte d'escola pública entés com a únic
tipus d'escola que pot afavorir realment la democratització
del sistema educatiu. Unica escola no vol dir escola unifor
mada i som els p rime rs en voler potenciar la identitat de ca

da escola a partir del seu entorn, de la realitat social, cul¬
tural i econòmica en que es troba i a partir també de les per
sones que la conformen. La llibertat dels pares en escollir
l'ensenyament pels seus fills s'ha de veure expressada i e-
xercida a cada escola i en cada moment de tal manera que els
pares formin part de la direcció de 1'escola per procediments
democràtics. La llibertat d'ensenyament volem veure-la a

cada escola de costat amb plantejaments cientifics i crítics
que reflecteixin el pluralisme de la nostre societat.
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per a tirar endavant una escola, els que atenguessin les es¬
coles rurals.

L'ESCOLA DE LA CIUTAT ES VELLA

Després de un llarg peregrinatge els mestres més grans
es queden a les ciutats, mentre els joves s'espavilen com -

poden a escoles apartades. Es fa difícil el dinamisme d'un
equip de mestres conformat per uns mestres tots ells grans.
Més si es tracta de mestres cremats per l'isolament a un po¬
ble en el moment en que no disposaven de prous recursos per
tirar endavant una escola ells sols.

Es una discriminació més que un adequat sistema de pro¬
visió de places pot evitar.

LA INSPECCIÓ ESCOLAR - LES ESCOLES DE FORMACIO DE PROFESSO¬

RAT

Fins al moment present accedir a inspector o a professor
de l'escola de mestres és pujar de categoria; moltes vegades
sense haber passat per la categoria de mestre en exercici dau¬
rant un bon temps.

Cal reconvertir la inspecció en una orientació als equips
de mestres de les escoles. Aixó sols és podrà fer amb els -

mateixos mestres; no caln oposicions especials. Els mestres
que hagin assumit tasques de coordinació a les escoles seran
escollits per, durant un període de temps, assumir tasques
de coordinació i orientació a nivell de barri o comarca.

Després en vindran d'altres i aquests tornaran a la classe.

De manera semblant pensem respecte als professors d'es¬
coles de mestres. Cal que mestres en exercici puguin dedi¬
car part del seu treball a la formació de nous mestres per

tal de no caure en una formació teòrica o fent una funció de

"pasante" (com ara es porta). Alguns professors de mestres
o d'Universitat, no disposant d'experiències pràctiques, por

ten als alumnes de magisteri mestres que els expliquin les
seves experiències. Creuen aixi potenciar el treball de ba
se i ésser molt avançats i progressistes però estan fent el
paperina.

PER APUNTAR A UNA CONCLUSIÓ

Aquests són els criteris, la reflexió i la proposta d'un
equip de mestres en actiu a una escola de Barcelona. Ja hem
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explicat amb quin procediment la veiem viable i amb quina -
urgència es planteja la qüestió.

Creiem que el seminari organitzat per 1'INSTITUT DE CIÈN¬
CIES DE L'EDUCACIÓ de la UNIVERSITAT DE BARCELONA (CENTRAL)
és un esforç de contribució a clarificar "L'ACCES DEL PROFE¬
SSORAT D'E.G.B. A L'ESCOLA".

Proposem que al mateix temps contribueixi a transmetre a
les autoritats del sistema educatiu quin és el criteri dels
que estem treballant a l'escola.

Volem que la nostra proposta sigui element de discussió
entre els participants al seminari. Pensem que entre tots
hauriem d'arribar a unes conclusions que poguessin ésser -
transmeses inmediatament al Ministeri d'Educació i Ciència.

Així doncs, alhora que a la nostra comunicació ens exte
nem en una argumentació a nivell ideològic i a nivell orga-
nitzatiu del sistema educatiu, creiem que cal centrar la -

discussió en els següents punts:

PROPOSTA DE SISTEMA DE PROVISIO DE PLACES PARALEL.LA A
L'ACTUAL CONCURS DE TRASLLATS I ESCALAFÓ

PROCEDIMENTS A SEGUIR PER TAL DE RECOLLIR UNA ADHESIÓ MA
JORITARIA DELS MESTRES EVITANT DE CREAR UN NOU TIPUS D'ESCOLA

QUE MULTIPLIQUI LA TIPOLOGIA ESCOLAR.

Amb la contribució de tots els participants podrem anar
més enllà d'una simple clarificació ideològica i teòrica.
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APORTACIONS SOCIOLOGIOUES SOBRE ELS ASPECTES DE DETERMINATS

SISTEMES D'ACCES A LA TASCA DOCENT A L'ENSENYAMKNT BASIC

Jordi Vives de

Rosa Sensat

Aquesta ponència no pretén plantejar de forma exhausti¬
va la problemàtica de l'accés a la docència, sinfi de fer -

unes reflexions sobre els efectes que tenen uns o altres
sistemes d'accés, des d'una perspectiva sociològica.

Abans d'entrar-hi cal establir amb molta claretat una

distincid imprescindible per evitar malentesos; la distin_
ció entre accés a la funció docent i accés al lloc concret

de treball. El primer aspecte inclou la formació i el sis
tema actual d'oposicions, i el segon els complexes mecanis
mes de concursos de trasllat (amb totes les variants que
tenen). Això referit a l'escola estatal. A l'escola pri¬
vada, el primer aspecte queda reduit a obtenir el titol co

rresponent, i el segon a la contractació per part del cen¬
tre (és el director o persona delegada qui decideix).

Des d'un punt de vista sociològic, el primer aspecte por
ta a analitzar els determinants socials que porten als estu
dis i a la funció docent, en el context de l'actual estruc¬
tura del mercat de treball, i a veure en concret el paper

de les oposicions en la selecció per una banda, i la confi¬
guració de les pràctiques professionals per l'altra.

Quant al segon aspecte cal veure la influència que el
mecanisme d'accés al lloc de treball concret té en la dis¬
tribució del professorat i en la seva mobilitat. I quins
efectes socials i pedagògics té cada sistema de distribució
i mobilitat.
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Hi ha un estudi clínic sobre la mobilitat dels mestres

(1), que posa de relleu la importància que poden tenir els
factors d'adaptacid a les condicions (en un sentit molt am
pli del terme) del lloc de treball, i amb independència
d'elements que vagin lligats a una millora dins unà jerar¬
quia social.

Més en concret, Becker proposa distinguir la mobilitat
"vertical", que implica un desplaçament entre llocs de tre
ball que ocupen situacions diferents en una jerarquia de -

posicions (jerarquia que ve definida en termes d’ingressos
econòmics, prestigi social i influència o poder), i movili
tat "horitzontal", és a dir, entre posicions més o menys e
quivalents en la jerarquia abans citada. La tesi de Becker
era que1 a Xicago la mobilitat dels mestres responia més al
model "horitzontal" que al "vertical". Això és fàcil de -

defensar aplicat a una sola ciutat, considerada com a uni¬
tat tancada, però no tant en un sistema territorial més -

complexe. En el nostre cas, i donades les característiques
del sistema legal de l'escola estatal, el nivell geogràfic
d'anàlisi ha de ser el conjunt de tot el territori estatal,
ja que el sistema de concursos de trasllats permet un des¬
plaçament en igualtat de condicions en tot el territori.

Respecte a les dificultats entre els diversos llocs de
treball podem citar bastants elements que els diferencien.
Quant a l'aspecte econòmic, i mentre no desapareixin, cal
tenir en compte el sistema de les permanències, que no es

paguen igual a tot arreu (o que fins i tot no existeixen),
el que diferencia els llocs de treball fent que siguin més
remunerats els situats a les grans àrees urbanes i indus
trials. Cal afegir que també és cert que el cost de la vi.
da és més alt a aquestes àrees, però la imatge que en gene
fal tenen els mestres sol oblidar aquest segon aspecte. Te
nim ja un primer factor de desplaçament des de les àrees
i regions més rurals i agràries cap a les àrees urbanes i
industrials.

Un altre factor que influeix en la mateixa direcció,
reforçant el procés anterior es refereix al nombre de llocs
de treball i la distribució geogràfica de les escoles de -

magisteri. Des de fa molt temps existeix una estructura
geogràfica molt més descentralitzada (al menys una per

provincià) d'aquestes escoles el que facilitava els estu¬
dis amb un menor cost de deplaçament. Per contra, i amb -

els moviments migratoris del conjunt de la població, els -

llocs de treballnous es creen bàsicament a les àrees amb
forta immigració. D'aquí també la tendència a desplaçar-
se.

(1) H. Becker, "The caree of the Chicago públic schooltea-
cher" American Journal of Sociology
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se. Aquest factor podria quedar neutralitzat, al menys du¬
rant un període, si es portés a terme una política de millo
ra de la qualitat de l'ensenyança basada en la disminució -
de la taxa alumnes/aula o de la relació alumnes/mestre (o
les dues coses alhora).

Hi ha un altre element que reforça aquest desplaçament,
i que l'estudi realitzat al Laboratori de Sociologia de -

1'ICESB (1) mostra amb força claretat: el desig de dispo¬
sar de possiblitats òptimes de poder estudiar, tant al pro

pi individu com als seus fills. Donades les característi¬
ques socials d'una part molt nombrosa dels mestres, és -
bastant fàcil que,ja que l'accés a la professió de mestre
ha estat per a molts (especialment en el cas dels homes)
una via d'ascens social, donin una importància molt gran
a les possibilitats d'estudiar dels fills. Quant a ells
mateixos, hi ha una proporció de mestres bastant considera
ble que es posen a fer una llicenciatura (encara que no -
tots l'acaben, ni molt menys). Certament que tot aixó -

s'inscriu dins uns moviments de la població en general, pe¬
rò en el cas dels mestres, per les seves característiques
específiques (tant el seu origen com el seu paper en el -

terreny ideològic-escolar), té una importància molt par -

ticular.

Podria argumentar-se que posats en el terreny del pres

tigi social, un mestre podria tenir més interès a treballar
en un poble, on entraria a formar part del nucli intel.lec
tual (el metge, el capellà, el mestre) i disposaria d'un
fort ascendent sobre els membres de la comunitat, mentre
que a una gran ciutat no seria pràcticament res. Antigua-
ment podia haver-hi algun cas d'aquest, però ara difícil¬
ment es pot dir que aquesta imatge sigui assumida pel con¬

junt de la professió.

Tots aquests factors influeixen en els desplaçaments
dels mestres i en la seva orientació cap a determinats
llocs de treball. En l'actible citat de Becker, donades
les característiques de l'àmbit que estudiava, l'element -
fonamental que defensava com a motiu de la mobilitat dels
mestres era el d'ajustar-se a un alumnat de característiques
socials que millor s'ad.iguessin a les concepcions del mes¬
tre. Aqui el mateix origen social del mestre juga un paper
important, i la tesi de Becker era que la majoria tendia a
buscar escoles d'alumnat de classe mitja, tot i rebutjant
(si podien) les escoles amb alumnes de classe alta o obre¬
ra. La conseqüència era que en el moment d'entrar a exer-

(1) J.M. Masjuan, E. Pinilla, J. Vives -"Centres i mestres
d'EGB de Catalunya", de propera publicació a Editorial
Blume.
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Si retornem a la nostra situacid podem afirmar que amb
l'actual sistema vigent o no es demana cap especificació -

concreta per cobrir un lloc de treball (bé caldria citar-ne
una: el sexe, per assegurar un cert equilibri entre homes i
dones als centres escolars), l'esquema anterior funciona -

molt bé. Discrimina l'escola rural (en general, i amb hon¬
roses excepcions) en benefici de l'urbana, discrimina l'es¬
cola de les diverses nacionalitats on es parla una llengua
diferent de la castellana ( i on hi ha una cultura pròpia),
ja que el mestre no ha rebut cap formació adequada especi¬
fica, sinó únicament una formació centralizadora. Si ens
situem a un nivell geogràfic d'anàlisi més petit, crec que
es pot afirmar que també l'esquema de Becker funciona, el
que suposa una altra discriminació a la pràctica.

I si baixem al nivell del centre la qüestió adquireix
un caràcter surrealista, ja que si a una escola falta, per
exemple, un parvulista, per l'actual sistema pot arribar-
hi un llicenciat en ciències físiques. I així podríem po¬
sar molts exemples.

Crec que la principal conclusió que cal treure és que
l'actual sistema d'accés a la docència a l'escola estatal -

(que inclou formació, oposicions i concurs de trasllat) no
permet cap planificació de les necessitats reals, concretes
específiques, dels diversos llocs de treball, i utilitzar
racionalment i en funció d'aquestes necessitats els recur¬
sos humans existents.

i
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garanteix que tothom que estigui en condicions d'ocupar un

lloc, tindrà possibilitat d'optar? Es a dir, tot el pro¬
blema d'evitar que la selecció es pugui convertir en un -

procediment més o menys dominant pel nepotisme (del tipus
que sigui). Per tant, publicitat dels processos de selec¬
ció per tal que tothom pugui optar, i capacitat de recórrer
contra la decisió de selecció, ja que és l'únic sistema que

pot assegurar que els criteris s'apliquin de forma justa.
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CRITERIOS BASICOS PARA LOS ESTUDIÓS DE PROFESOR DE E.G.B. y
SU ACCESO A LA DOCÈNCIA

Sebastiàn Borràs Fabregat;
Antonio Gómez Ortiz

Professors de l'éscola Universitari
de Formació de Professorat d'EGB

SITUACION ACTUAL

La actual situacifin en que se encuentran los estudiós del
Profesorado de E.G.B. y la forma de acceso a la docència pre-
sentan acentuadas anomalias. El Plan de estudiós de las Es-
cuelas Universitarias de EGB, el de 1.971, aún continua sien-
do experimental amoldàndose muy poco.a las exigencias de la
actual población escolar; por otro lado, las peculiares ca-
racterlsticas administrativas en que estSn enmarcadas las an
tiguas Escuelas Normales, creemos que tampoco favorecen la la
bor educativa que debieran desarrollar. Codas estas circuns
tancias y aquellas otras que emanan del sistema de acceder a
la docència de sus titulados, se encuentran hoy en plena dis_
cusión; es por ello que creemos en la necesidad urgente de -

establecer unos criterios bSsicos que sirvan de partida para
posteriores estudiós encaminados a resolver esta compleja pro
blemitica,

Somos de la opinión que la oíganización de la carrera de
Profesor de EGB como su acceso a la docència son dos hechos -

indisolubles. Pensamos que tanto una como otra cuestiones dje
ben de sufrir profundas transformaciones y amoldarlas a las ca
racterísticas sociales que hoy imperan. A nuestro entender -

dos serían los aspectos a debatir dentro de este contexto edu
cacional; cada uno de ellos en completa interconexión. Ellos
son :

A. Reorganización de las actuales Escuelas Universitarias
de EGB
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a. El Plan docente de la carrera

b. El Profesorado

B. El acceso a la docència de los Profesores de E.G.B.

Pensamos que estas dos cuestiones deben sufrir una re-

modelacifin lo suficientemente profunda como para trans
formar a estas Escuelas Universitarias y, por consi -

guiente, a su alumnado y Profesorado, en centros exclii
sivamente formadores de los maestros que el país cata-
làn necesita. Lógicamente, esta reforma exigiria ase-
gurar al màximo la calidad de dicha formaciún y un -

puesto de trabajo para el futuro docente? de ahi la -

necesidad imperiosa de llevar a cabo una política edu
cativa prospectiva, coherente y enmarcada en el Smbi-
to de las diversas nacionalidades de Espana. En el ca
so de Catalunya, Ifigicamente, todas estas cuestiones
deberían ser asumidas a través de la conselleria de -

Cultura de la Generalitat.

CRITERIOS BASICOS QUE SERVIRIAN DE PUNTO DE PARTIDA

A. Reorganizacidn de las actuales Escuelas Universitarias
de EGB

Dentro de la intensa remodelacifin que en la actualidad
debieran sufrir las actuales Escuelas Universitarias de
Formaciún del Profesorado de E.G.B., hay dos cuestiones
que, por su directa incidència en el cometido de ellas,
merecen ser tratadas en esta comunicación. Nos referi-
mo s a:

A1• Ei Plan docente de la carrera

El vigente Plan docente de las Escuelas universita¬
rias de EGb (Plan experimental de 1.971) presenta
en la actualidad graves inconvenientes que, habiendo
sido causa directa de la grave problemàtica que es¬
tas Escuelas estàn viviendo, repercuten en la forma
cidn de los futuros profesores. Quizà las caracte-
rísticas fundamentales del referido Plan serían:

1. Excesivo número de alumnos receptores de las ma-
terias.

2. Elevado número de asignaturas por curso (del or-
den medio de 13).

3. Contenidos que en algunos casos no guardan reia
ción directa con la E.G.B.
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Sobre el ingreso del alumnado en la Escuela Universitària
de EGB

A. Insertar

Ciencias
seria muy
materias

La materi

Educacifin

lumnos en

aspirasen
cias de 1
Formacifin

en el actual COU la matèria IntroducciSn a las
de la Educacifin. En futuros planes de estudio
interesante incluir en los cursos de BUP las

de Pedagogia y Psicologia.

a citada ("Introduccifin a las Ciencias de la
") tendría caràcter optativo para todos los a-
general y caràcter obligatorio para quienes
a ingresar en la Facultad de Filosofia y Cien

a Educacifin y en Las Escuelas Universitarias de
del Profesorado de EGB. (1)

B. El alumno que hubiese cursado la asignatura indicada y
aspirase a ingresar en la Escuela Universitària, debe -

ria superar favorablemente:

1. "Test de aptitud profesional o vocacional", pre
via orientacifin de lo que es la profesifin do -

c ente en EGB. (2)

(1) Aparte del beneficio que supondría para el alumno, permi-
te la creación de Càtedras de Pedagogia y Psicologia en
BUP .

(2) Con ello no pretendemos anadir nada nuevo, puesto que ya
lo contemplaba las Normas de admisifin de nuevos alumnos de
L'Escola Normal de la Generalitat.
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2. Prueba de madurez de los conocimientos bàsi-
cos adquiridos en BUP y COU.

Valoradas positivamente las cuestiones del apartado
B., el alumno se incorporaria en la Escuela Università¬
ria en donde cursaria las materias correspondientes a los
tres anos de carrera.

Tomando como base la actual EGB, la propuesta elabo¬
rada para el plan de estudiós de la carrera de Profeçor
de E.G.B. consistiria en:

lo y 2o cursos comunes (materias bSsicas y Pràc-
ticas).

32 curso (materias comunes y las propias de la es
pecialidad elegida. También desarrolla-
ria las Pràcticas respectivas).

Las especialidades serian: Lingüistica, MatemSti-
cas-Ciencias Fisico-quimico-naturales, Ciencias
Sociales, Preescolar, Pedagogia especial.

EL PROFESORADO

Otro de los factores que han incidido en la actual
marcha de las Escuelas Universitarias de EGB lo han -

constituido su Profesorado. La enorme "explosión" de
aspirantes a Profesores de EGB en estos últimos anos ha
sido desmesurado e irracional, lo cual ha conllevado la
urgentísima necesidad de la contratacidn del PNN. Ello
unido a las deficientes condiciones materiales en que -
se esta realizando la docència, y a la discriminaciín -

que sufre el Profesor contratado por parte de la Admi -

nistración, han motivado una merma en la calidad de la
ensenanza.

t

Pero desde el punto de vista didàctico pensamos que,
en el hecho de haber contratado, por necesidades impe -

rantes, ese elevado número de Licenciados, se ha descui-
dado, por suerte no en todos los casos, la necesidad de
que los Profesores que debieran preparar a los futuros
maestros tuvieran un conocimiento tefirico-préctico de
lo que constituye hoy la problemàtica de la EGb.

Pensamos que si la forma de acceso a la docència en
los Colegios de EGB ha de ajustarse a unos criterios que
aseguren la vocación y la capacidad científica de los -

aspirantes, semejantes criterios han de seguirse a la -

hora de elegir el Profesorado que ha de preparar a los
futuros educadores.
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Si en posteriores
sidad de integrar en e
los actuales maestros

ciendo, es justo, que
ciere lo semejante con
do su labor docente en

Profesores de E.G.B.
los organisios compete
profesores de aquellas
de la titulacidn corre

Colegios de EGB, o en
vechamiento los cursos

puntos vamos a afirmar la nece-
1 Cuerpo de Profesores de EGB a
no numerarios que hoy estSn ejejr
tras medidas transitorias, se hi.
los PNNs que estSn desarrollan
los centros de Formacidn de -

Sera a partir de entonces cuando
ntes debieran exigir a los futuros
Escuelas Universitarias, aparte

spondiente, el haber ejercido en
su defecto, haber seguido con apro
organizados a tal efecto por el

ICEí

Sobre este particular somos de la opinidn de que la
experiencia obtenida por el número considerable de Pro¬
fesores de EScuelas Universitarias (Licenciados) que a
su vez desempeftan o han desempenado función docente en
Colegios de EGB, es altamente positiva y emriquecedora.
A este respecto consideramos muy valiosa la creacidn de
un sistema de acceso a las Escuelas Universitarias en¬

tre aque1los Profesores de Colegios de EGB que, reunien
do los requisitos establecidos, pudieran incorporarse a
aquellas. Con ello lograrlamos dos objetivos muy especiC
ficos: por un lado dotar a las Escuelas Universitarias
de EGB de un Profesorado idóneo y fiel conocedor de la
realidad escolar; y por otro crear, en los maestros uno
de los estímulos a la promocidn profesional.

B. El acceso a la docència de los profesores de E.G.B.

Si actualmente el paso del futuro docente por la -
Escuela Universitària es un tanto andmalo, las perspecti
vas que se le ofrecen a la hora de ejercer su profesión
son ciertamente oscuras. El problema, a simple vista,
parece sencillo, y es general para la mayorla de los ti_
tulados que aspiran a obtener un pussto de trabajo. La
cuestidnestriba en que el número de plazas vacantes -

siempre esta muy por debajo del número de recién titu-
lados, con lo cual ano tras ano el país parece que se -

sobresatura de Profesores de EGB. Ante esta situación
se comprende que la única alternativa posible, a nuestro
entender, capaz de paralizar la oferta y la demanda, es
una estructuracidn racional y coherente de la planifica
cidn educativa que contemple tanto los puestos escolares
como el Profesorado necesarios.

La propuesta que ofrecemos desea partir de la base de
que la totalidad de maestros que en la actualidad ejercen
en la categoria de no numerarios (interinos, contratados
y sustitutos) estSn integrados en el Cuerpo de Profeso-
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res de E.G.B. Su acceso se desarrollaría atendien-
do a criterios excepcionales. A partir de entonces

y puesto en ejercicio el Plan docente de las Escue-
las Universitarias ya indicado, la formula de acce¬
so a la docència estatal se llevaria a cabo desde -

dos vias diferentes:

la Acceso directo al finalizar la carrera

El 65 por ciento de las plazas vacantes seràn cu-
biertas por aquellos alumnos con mejor expediente
académico. En él se valoraria tanto la parte de
conocimientos teóricos como las pràcticas de do¬
cència realizadas durante los tres anos de carre¬

ra. Los criterios de valoración deberían ser fi-
jados por todos aquellos estamentos afectados (a-
lumnos, Profesores y Tutores de prícticas).

2a Acceso a través de concurso

El 35 por ciento de las plazas restantes se ocupa¬
ria por los títulados que no hubieran obtenido pla.
za por acceso directo y por quienes acreditando la
titulación necesaria, pretendieran ejercer la do¬
cència en EGB. Estos últimos deberían cursar los
estudiós fijados por el ICE acerca de la casuísti¬
ca pedagògica y metodològica de la EGb.

En la adjudicaciòn del 35 por ciento de las plazas
a las que aspirase el Profesorado citado, deberían
de tenerse en cuenta:

a. Méritos que aporta el aspirante en el campo
educativo.

b. Memòria relativa a la especialidad que opta.
Ella serà motivo de defensa.

c. Informa de la Inspecciòn Tècnica , en caso de
estar ejerciendo la docència.

Pensamos que la formula propuesta ofrece una mayor
racionalidad en cuanto al modo de acceder a la do¬
cència estatal. Por una parte el elevado porcenta-
je de accesos directos permite garantizar el puesto
de trabajo a aquellos alumnos con mayores garantias
vocacionales y cientlficas? por otra, se continua -

dejando via libre a aquellos otros titulados que, -

deseando dedicarse a la ensenanza no han podido in-
tegrarse a ella. Esta última fórmula, que cubre el
35 por ciento de las vacantes, no desea ser reflejo
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de las actuales oposiciones libres, sino que tan s<5-
lo exige una selección de los candidatos atendiendo
a sus méritos y a su capacidad pedagògica.

Por lo que respecta a la docència en escuelas priva-
das la forma de acceder a ellas deberS ser regulada
a través de un Contrato Laboral, determinado por los
Organismos competentes.

CONCLUSIONES

Tras haber intentado esbozar unos Criterios bSsicos acer-

ca de la remodelacidn que debieran sufrir los actuales planes
de estudio de las Escuelas Universitarias de EGb y la forma
de acceso de sus titulados a la docència, resumimos a conti-
nuacifin las principales conclusiones que emanan de la com -

pleja casuística tratadas

En cuanto a las Escuelas Universitarias del Profesorado de

EGB

a. La admisiòn de alumnos de nuevo ingreso se realiza-
ria mediante la valoraciín positiva de un Test vo¬
cacional y de unas pruebas de conocimiento.

b. Dotar a las Escuelas de un Plan de estudiós màs ra¬

cional y de acorde con la realidad sociocultural del
país catalín.

c. Una vez estabilizado el actual Profesorado no nume-

rario de las Escuelas Universitarias, exigir al de
nuevo ingreso un conocimiento real y prSctico de -

1a EGB.

d. Tender a que el Profesorado de los Colegios de EGB
que reuniera los requisitos oportunos pudiera acce¬
der a la docència en las referidas Escuelas Univer¬
sitarias .

e. Dar una importància capital a las PrScticas de ense-
nanz a.

En cuanto al acceso a la docència estatal de los Profesores
de EGB

a. Urge la necesidad de que los Profesores no numera-

rios que en la actualidad estSn ejerciendo, tras -

mecanismos excepcionales, sean confirmados en el -

Cuerpo de Profesores de EGB.
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b. Establecido el Plan docente propuesto en las Esc
las Universitarias, el 65 por ciento de las plaza
vacantes serían ocupadas directamente por aquellos
alumnos que, habiendo finalizado la carrera, lo -

hubieran hecho con mejor expediente académico.

En cuanto al resto de plazas
ciento, seria cubierto por c
tre los Profesores de EGB y
titulados que, habiendo real
nentes del ICE, pudieran acc

vacantes, el 35 por -

oncurso de méritos en-

todos aquellos otros
izado los cursos perti-
eder a ello.
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CONCLUSIONS

Constatem la ineficàcia del sistema actual d'accés dels
mestres al lloc de treball.

Els defectes de l'actual sistema són: 1) Manca de crite¬
ris pedagògics, 2) manca de reciclatges periòdics i seriosos
per a tots els estaments educatius, 3) el sistema no estimu¬
la la professionalitat al garantir la plaça vitalicia, 4) la
pretesa objectivitat d'adjudicar la plaça amb justicia no es
compleix per múltiples excepcions legalitzades o no, 5) man¬
ca d'una planificació real de necessitats.

Propostes:1.- Creiem que cal la decentralització en la provisió de pla¬
ces, establint competències a diferents nivells ajcomar-
cal, b) municipal, c) barris.2.- Establir la creació d'uns nous organismes o Consells E-
ducatius que puguèssin ésser representatius i alhora exer
cir aquestes competències.3.- Cal definir les vacants a partir de les necessitats funció
nals de l'escola.4.- Els centres privats subvencionats per fons públics han de
seguir el mateix criteri de provisió de places que propo¬
sem per l'escola estatal.5.- Cal que l'Inspecció i les Escoles de Formació del Profe¬
ssorat es replantegin seriosament la seva funció i consi¬
derin els corrents renovadors existens, per tal que el -

sistema d'accés a l'escola garanteixi la qualitat de 1 ' eri
s enyament.6.- A curt termini proposem obrir un nou sistema d'accés a -

l'escola articulat amb les anteriors propostes. Hauria -

d'estar obert a tots els mestres i a totes les escoles que

voluntàriament s'inclouguèssin sense suspendre l'actual -

forme d'escalafó.

Esperem que els mestres s'hi anirien vinculant majoritaria
ment.
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