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El present article no corres pon a 
cap etapa educativa concreta. He 
estat incapay de cercar temes que 
establiren una correspondencia uní
voca amb I'educació primaria. Més 
aviat les qüestions abordad es mante
nen múltiples connexions amb I'edu
cació, entesa com una idea general. 

La persistencia en I'ús de la termi
nologia d'educació infantil, d'educa
ció primaria i d'educació secundaria 
en I'article obeeix més a I'acceptació 
d'un convencionalisme que permetra 
la comunicació entre I'autor i el lector 
que a I'assumpció d'aquesta termi
nologia com a descripció d'un con
cepte, que les paraules poden confi
gurar o deformar. 

Pot semblar obvi I'anterior aclari
ment, pero, a vegades, el discurs 
elaborat per simplificar una deter
minada situació -dividim I'educa
ció en etapes per entendre'ns-
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comporta la perdua de I'essenciali
tat -I'educació no té etapes-. No 
hi ha una educació que acaba als 5 
anys i comenya als 6, o acaba als 
11 i comenya als 12. Encara més in
versemblant, acaba un mes de juny 
i comenya una etapa diferent al pro
per setembre. 

Tenim un currículum per a cada 
etapa, i no un currículum per a I'e
ducació. Tenim mestres d'infantil, 
mestres de primaria, professorat de 
secundaria, especialistes d'espe
cialitats de primaria, especialistes 
de les mateixes especialitats pero 
de secundaria, i no tenim educa
dors o senzillament mestres. 

Alguna persona podra fer I'objec
ció que no és igual educar una per
sona de 3 anys que una de 15. Pero 
jo crec que educar sí que ho és, ara 
bé, amb les adequacions correspo
nents, i no solament amb la variable 
de I'edat, la qual tampoc no és un ele
ment d'igualtat per a totes les perso
nes de la mateixa cronologia. Caldra 
esbrinar per que i qui té la necessitat 
de dividir I'educació, quina és la seua 
finalitat, a quins interessos obeeix. 

També hi ha la possibilitat que 
tota I'argumentació anterior tinga 
com a objectiu justificar la meua in
capacitat per detectar situacions 
exclusives i per induir els trets parti
culars de I'educació primaria. 

Context de I'escola 

Els esdeveniments quotidians 
que relato corres ponen a una esco
la de 3 unitats d'educació infantil i 6 
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unitats d'educació primaria. Fa 3 
cursos escolars era de preescolar i 
EGB, com encara ho testifica el car
tell que hi ha a I'entrada. És I'única 
escola d'un poble que no arriba als 
2.000 habitants. 

Les narracions següents han 
format part de la meua vida com a 
mestre, de la meua realitat; si més 
no, en I'actual mes de novembre. 
Per tant, es tracta d'una visió par
cial, personal i subjectiva que per
met, pero, una analisi de la política 
educativa actual. És a dir, un anec
dotari, compartit amb les vivéncies 
d'altres persones, que pot trans
cendir a plantejaments generals i 
configurar una teorització sobre el 
sistema educatiu. 

Oimarts 2 i dimecres, 3: educació i 
prestigi 

Estic malalt, al lIit. Ho comuni
que a I'escola, sera cosa d'1 o 2 
dies, no puc anar a I'escola. L'equip 
directiu ni tan sois telefonara a Ser
veis Territorials per comunicar la 
baixa, ja que sap que no enviaran 
cap persona per substituir-me. 

Em ve al cap, a més del mal de 
cap que tinc, que fa alguns mesos 
vaig anar a una entitat bancaria 
del poble i no hi havia el titular. 
Vaig preguntar per ell al treballa
dor substitut i aquest em contesta 
que el titular s'havia posat malalt 
de matí. Eren les 11 h i un altre tre
bailador ja ocupava el seu lIoc. La 
rapidesa per solucionar el mateix 
problema en el món financer i en 
el món escolar no són conver
gents. El dia que ho siguen, els 
polítics deixaran d'elogiar I'educa-
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ció i el prestigi social deis ense
nyants sera un altre. Quan arribe 
aquell dia no parlaran, faran. Quan 
els problemes de I'alumnat se so
lucionen amb més rapidesa que 
els deis euros, no caldra parlar de 
valors en I'educació, I'educació 
sera un valor. 

Com un valor hauria de ser I'en
senyament de qualsevol lIengua, 
com d'altres elements culturals. Si 
treballar en I'educació té la seua tin
tura de meninfotisme sociopolític, la 
dedicació a I'ensenyament en una 
Ilengua miríoritzada, el catala, su
posa una elevada potencialitat de 
deixadesa. 

Aproximadament a princlpls 
d'octubre, es produ'ia a I'escola una 
baixa de 3 mesos per assumptes 
propis. Al cap d'uns dies arriba la 
substituta. No tenia cap coneixe
ment oral ni escrit de valencia. 
Queda sorpresa que els Serveis 
Territorials d'Educació de Valéncia 
no la informaren que anava a treba
llar a una escola que fa I'ensenya
ment en valencia des de fa 21 anys. 
Torna a la secció de personal de 
I'esmentat Servei. Aques't telefona a 
I'escola per dir-nos que no hi havia 
a la borsa de treball personal amb 
la titulació adequada; per tant que 
hauríem d'esperar. 

A vegades I'eficacia és no dis
senyar cap pla de formació, lin
güística en aquest cas, perqué el 
professorat dispose deis coneixe
ments necessaris per garantir, a 
més deis programes lingüístics 
d'un centre i drets fonamentals, el 
compliment d'una Ilei, la Llei d'ús i 
ensenyament del valencia, que s'a
prova I'any 1983. 



Oijaus 4: nasa/tres 

Em trobo millor i he pogut anar a 
I'escola. Sóc rebut amb joia pels 
alumnes i els familiars que els 
acompanyen. A més de la possible 
estima que em puguen ten ir, de se
gur que I'alegria ve condicionada 
per la visita al castell de Dénia, que 
havíem programat per avui. 

Sí, nosaltres I'havíem programat. 
Un nosaltres que es refereix a la 
classe de primer, perqué a I'assem
blea d'aula un alumne proposa la 
visita. Després de les argumenta
cions que van donar quasi tots, 
s'endevinava un resultat unanime
ment favorable. 

Li consulte I'entusiasme del curs 
pels castells a la mestra que els ha
via tingut els cursos anteriors i me'l 
confirma. Feia pocs mesos havien 
demanat construir un castell amb 

_ cartrons, el qual es troba a la sala 
d'usos múltiples. 

Decideixc que la preparació de 
la visita i la investigació sobre els 
castells sera el projecte de treball 
que encetarem. Mentre planifiquem 
i realitzem conjuntament les possi
bies activitats, caldra que interprete 
els objectius educatius que es do
nen al projecte i quines seran les 
qüestions per plantejar a I'alumnat 
perqué coneguen una altra realitat 
de la societat medieval i les seues 
semblances i diferéncies amb I'ac
tual. 

Oi//uns 8: les mares i e/s pares 

Com cada dilluns, de 16 a 17 h, hi 
ha visita de les mares i deis pares de 
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['alumnat. Durant aquest trimestre, a 
més de la reunió col-lectiva de princi
pi de curs, he programat una reunió 
individual cada dilluns perqué em 
conten com han agafat els seus fills i 
les seues filies el canvi de cicle i, so
bretot, de mestre. A partir del plante
jament d'aquesta qüestió en surten 
de noves. Pose especial interés a co
mentar-los els aspectes positius deis 
seus fills i de les seues filies i els as
pectes organitzatius de I'aula, que 
vam esmentar de forma general a la 
reunió de principi de curso 

Una reunió on, a més de les 
qüestions generals de I'escola, els 
comente quina és la meua concep
ció vers I'educació i com organitze 
el treball a I'aula. Ni una cosa ni I'al
tra em resulten difícils. Simplement, 
els comente que treballarem com 
ho feien a infantil, amb les catedra
tiques d'infantil, i el meu esfor<;: se 
centralitzara a mantenir i potenciar 
les actituds que ja posseeixen: 

- Ganes de vindre a I'escola 
- Voler aprendre 
- Capacitat d'organitzar-se i re-

soldre els conflictes entre ells 
mateixos 

Igual que a infantil, treballarem 
per projectes, tallers/racons, i seran 
importants les assemblees. Els ma
terials curriculars els confecciona
rem nosaltres, adequats ,als seus in
teressos col'lectius i a les seues ca
racterístiques personals. No utilitza
rem lIibres de text. 

Finalment, els done el calendari 
de les properes reunions col-Iectives 
i els temes que tractarem en cada 
reunió. A la de Nadal, jugarem als 
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mateixos jocs que I'alumnat i comen
taré alguns deis treballs realitzats 
durant el primer trimestre perqué co
neguen qué hi ha al foli o al dossier 
elaborat pels seu s fills i per les seues 
filies, faran d'alumnes i experimenta
ran I'organització d'aula. 

En finalitzar cada trimestre do
narem I'informe del treball escolar. 
Un informe on cada alumne s'auto
avalua el procés d'aprenentatge. 
Consta d'uns objectius educatius 
de caracter general consensuats i 
aprovats pel Consell Escolar, una 
relació deis continguts treballats a 
cada trimestre, en els quals I'alum
nat aporta la seua valoració en ter
mes de dificultat, millora i propostes 
de nous continguts. Una vegada 
I'alumnat ha realitzat la seua valora
ció personal, la comenta pública
ment a la classe perqué aquesta la 
conega i puga fer la crítica corres
ponent. També hi ha un apartat per
qué els mestres i les famílies escri
guen les seues aportacions i siguen 
conegudes pel grup classe. 

És important també que no ho 
contem a les mares i els pares, sinó 
que ho demostrem. Que, a més de 
I'escola que ells van conéixer, tin
guen un altre referent, una altra op
ció perqué puguen ser crítics i parti
cipen amb arguments en la confec
ció de I'escola pública que volem. 

Igual que plantegem el treball 
amb I'alumnat a partir deis seus in
teressos, i creant-Ios conflictes d'a
prenentatge, també hem de treba
llar amb els dubtes i els interrogants 
de les mares i deis pares per inten
tar clarificar el nostre treball com a 
mestres, més encara quan I'escola 
que van conéixer és diferent de la 

308 

que ara nosaltres volem. Si aquesta 
tasca és complexa, també és inevi
table i gratificant. Intente que el 
plantejament educatiu amb I'alum
nat i les mares i els pares siga co
herent. 

Oijous 11 í dívendres 12: autono
mía í currículum 

Assisteisc a unes Jornades del 
Consell Escolar Valencia, del qual 
~óc membre com a representant 
de la Federació de Moviments de 
Renovació Pedagógica del País 
Valencia. 

Les Jornades tenen com a objec
tiu debatre I'informe sobre autono
mia deis centres, que ha estat elabo
rat a Granada per membres de cada 
Consell Escolar de les diferents au
tonomies de l'Estat espanyol. 

El treball de discussió i millora 
del citat informe es fa per grups. 
M'inscric al d'Autonomia Curricular. 
Sobre aquest tema aporte pro
blematiques aci més ampliament 
comentades: 

- La LOGSE i el posterior Oe
cret del currículum de primaria de 
la Comunitat Valenciana determi
nen una série d'aspectes impor
tants, tant a nivell qualitatiu com 
quantitatiu, aspectes com ara ob
jectius generals, continguts, arees 
curriculars i criteris d'avaluació. 
Una prescripció que deixa un espai 
redu'lt d'actuació als centres perqué 
aquests siguen qualificats d'auto
nomia curricular. Encara més quan 
el discurs que es transmet des d'al
gunes esferes de poder de l'Admi-



nistració responsabilitza els claus
tres i consells escolars del funcio
nament deis centres amb la coarta
da de la inexistent autonomia. Una 
autonomia entesa com a motor de 
qualitat de I'ensenyament, pero 
sense I'energia necessaria per fer
Io funcionar, i que ha de ser propor
cionada pels poders públics. 

- L'actual legislació solament 
proposa un model curricular. Els di
ferents sectors socials vinculats a 
I'educació no tenen la possibilitat 
d'escollir-ne d'altres, no han estat 
informats d'altres opcions. L'enfo
cament constructivista del procés 
d'ensenyament-aprenentatge, sen
se entrar a fer-ne una valoració, ha 
estat presentat com I'única possibi
litat valida del treball docent. Una 
contradicció amb I'esperit propi del 
preambul de la LOGSE i del Decret 
curricular, que demana un alumnat 
crític i investigador, amb una practi-

'ca a I'aula que tinga present els 
seus coneixements previs. Pero 
que nega aquests mateixos proces
sos al professorat, el qual no ha po
gut ser crític, ni investigar, ni s'ha 
valorat la seua cultura docent a I'ho
ra de determinar quin currículum és 
el més apropiat per a la societat on 
treballa. 

- L'Estat, com a maxim res
ponsable d'administrar un bé pú
blic, com ara I'educació, ha d'esta
blir un currículum comú, pero de 
naturalesa diferent del que tenim. 
No és tracta tant de si cal un currí
culum prescriptiu o no, sinó de qué 
cal prescriure per garantir I'educa
ció de tots els ciutadans i de totes 
les ciutadanes. 

- L'atenció a ,la diversitat ha 
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estat un deis arguments esgrimits 
per justificar I'autonomia deis cen
tres. Cada centre adequara el currí
culum a la diversitat del seu alum
nat, pero no s'ha plantejat si el que 
cal és més una ruptura curricular 
que una adequació que permeta, a 
més d'atendre la diversitat, la com
pensació de desigualtats. 

- Aquesta mal anomenada au
tonomia curricular ha creat una si
tuació ben esperpéntica en els 
claustres i en els consells escolars. 
Aquests han dedicat grans es
fon;:os a la confecció deis projectes 
educatius de centres i deis projec
tes curriculars, perque eren auto
noms per elaborar I'obligat tercer 
nivell de concreció. Tots hem discu
tit el mateix en Ilocs diferents per 
arribar a projectes similars, sense 
disposar de les condicions de res
ponsabilitat, laborals, humanes i de 
recursos que permeten un treball 
veritablement autonom. 

Segueixen les Jornades i, una 
vegada acabat el treball en els dife
rents grups, passem a discutir en 
plenari les aportacions realitzades. 
En una de les intervencions es co
menten les qüestions problemati
ques que hi ha en I'educació se
cundaria obligatoria: diversitat, 
grups flexibles, convivencia, infra
estructures, formació del professo
rat i un Ilarg etcétera. I en un mo
ment determinat sorgeix una nova 
causa possible: «no deu ser que a 
l'educaciG primaria no s'esta treba
Ilant com cal, per aixo hi ha tant de 
problema a I'ESO?». 

S'insinua que potser cal co
menr;:ar a parlar de I'educació 
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primaria, la gran oblidada d'aques
ta Reforma Educativa. A I'educació 
infantil fou una novetat I'entrada de 
I'alumnat de 3 anys, calia parlar-ne. 
A I'ESO, per primera vegada a I'e
ducació espanyola, hi estaria obli
gatóriament I'alumnat fins als 16 
anys. Peró en I'educació primaria 
I'alumnat era el mateix, o millor, per
que aquell que comenQava a ser 
conflictiu ja no hi era. 

L'educació primaria ha estat I'e
tapa oblidada i rutinaria. Com si I'a
lumnat de 6 a 12 anys no requerira 
de cap plantejament educatiu se m
blant a I'educació infantil i a I'edu
cació secundaria obligatória: I'ade
quació al ritme de cada alumne, el 
treball en grups flexibles, la dotació 
de recursos, la formació del profes
sorat, etc., com si totes les qües
tions problematiques de I'educació 
no existiren en la primaria. Tot al 
contrari, a I'educació primaria, i 
també a I'educació infantil, confluei
xen totes les qüestions fonamentals 
de I'educació. Si no sorgeixen en el 
debat públic i professional és, prin
cipalment, per les característiques 
de I'alumnat en aquestes edats: 
més dócil i menys rebel, més con
formista i menys crític, peró amb les 
mateixes necessitats educatives. 

Si comencem a parlar de la 
primaria a causa de les qüestions 
problematiques de la secundaria, 
benvinguts siguen els conflictes. 

Finalitzades les Jornades i de 
tornada cap a casa reflexione sobre 
aquests temes i sent la necessitat 
de comentar-ho i compartir-ho amb 
els membres deis altres moviments 
de renovació pedagógica de la Fe
deració a les reunions que fem un 

310 

dissabte de cada mes, i amb les 
companyes i els companys vincu
lats d'alguna manera a la renovació 
pedagógica i al compromís de 
transformar la societat. 

Oijous 18: /'aprenentatge 

A les 9 h, quan entrem a I'esco
la, trobe I'alumnat més impacient 
del que és normal. Jo, també. Avui, 
d'ací un minuts, vindra una persona 
que sap molt d'história a fer una 
conferencia al voltant deis castells. 
Ens aclarira uns dubtes que van 
sorgir quan visitarem el castell de 
Dénia. Dies abans els parlí de les 
conferencies i vaig fer la proposta 
de portar un conferenciant. Vam de
cidir que la conferencia seria dijous 
18, a les 9 h. Ara. 

Presente el c6nferenciant. 
Aquest comenQa a parlar, observe 
les cares expectants deis xiquets i 
de les xiquetes, els ulls oberts com 
a taronges. 

Mentrestant reflexione al voltant 
del discurs oficialista del venedors 
de la Reforma sobre I'aprenentatge, 
la motivació, les arees curriculars, 
els objectius, la seqüenciació deis 
continguts, la diversitat, la metodolo
gia, I'avaluació, etc. La Reforma 
educativa mampresa per la LOGSE 
arracona tasques de renovació pe
dagógica sorgides de I 'enfronta
ment diari amb la tasca d'educar, a 
la vegada que monopolitzava una 
única manera determinada d'enten
dre I'ensenyament-aprenentatge, le
gitimada per I'academicisme deis 
experts i divulgada pels literatspe
dagógics que ens bombardejaven 
contínuament amb una serie de con-



ceptes desvinculats de la demanda i 
necessitats del professorat. 

Tants i tants conceptes que ens 
han impedit la visió de la qüestió fo
namental: un disseny curricular ba
sat en I'escola (ho he lIegit en algun 
lIoc i hi estic d'acord), fonamentat 
en els interessos i en les inquietuds 
de I'alumnat, per resoldre proble
mes explicitats per I'alumnat o pro
vocats pel mestre. El mateix procés 
d'aprendre duu implícit I'enfronta
ment i resolució de les qüestionsci
tades. Un procés amarat de de
mocracia real, que s'inicia, es de
senvolupa i conclou amb la implica
ció de totes les persones que hi in
tervenen: I'alumnat, les famílies, el 
professorat, I'escola, el poble, la so
cietat, etc. 

Retorne a la conferencia. L'ex
posició ha conclos i I'alumnat ha 
passat a fer preguntes. Al voltant de 
les 9.45 h ens acomiadem del con
ferenciant i planifiquem les prope
res activitats. 

Quan estem engrescats en la fa
ena, entra I'especialista que impar
tira I'area curricular corresponent. 
Hem de tallar, I'horari és I'horari, el 
currículum és el que éso Em quede 
sol a la classe. Hauria d'anar a re a
litzar les tasques que tinc encoma
nades pel claustre. Pero prefereisc 
dialogar amb mi mateix sobre la 
problematica que comporta el com
pliment de la I.egislació vigent: la 
globalització i les especialitats i el 
desenvolupament del treball esco
lar en compartiments d'una hora, 
quaranta-cinc minuts o la fracció de 
temps imposada. 

L'enfocament globalitzador del 
treball escolar comporta replante-
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jar-nos la distribució del currículum 
en les actuals arees. Compartimen
tar el saber i els coneixements en 
les actuals arees curriculars de I'e
ducació primaria dificulta, si més 
no, abordar I'aprenentatge des d'u
na perspectiva globalitzadora i 
pressuposa quins seran els interes
sos i les inquietuds socials de I'a
lumnat com a agents socials. Hau
rem de comen9ar a qüestionar-nos 
si les especialitats establertes afa
voreixen una educació global. Pen
se que no. Em decante per un perfil 
del professorat capa9 de saber in
terpretar el que diu i vol I'alumnat i 
amb una amplia formació de la na
turalesa del saber i de I'aprenentat
ge, per un perfil artesa de la docen
cia, autor i responsable de la com
plexa tasca d'educar, enfront de 
I'actual perfil industrial i parcel'lat 
de la tutorització educativa. 

Un altre tema urgent és la qües
tió de la divisió horaria del currícu
lum. L'actual distribució del temps 
de les diverses arees ha quedat ob
soleta i arbitraria, si ho analitzem 
des d'un plantejament globalitzador 
de I'aprenentatge i des d'un res
pecte al ritme de cada alumne. 
Hem d'investigar d'altres maneres 
d'organitzar el temps escolar de 
manera que afavoreixca la globalit
zació i I'adequació al ritme de tre
ball de I'alumnat. Un sistema que 
supere I'actual distribució del 
temps escolar, en el qual la unitat 
de temps és I'hora, i al voltant de la 
qual giravolta tota I'activitat escolar. 

Una proposta valida per co
men9ar a parlar d'aquestes qües
tions problematiques seria partir del 
model curricular de I'educació in
fantil. Un model on hi ha un menor 
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compartiment del saber, la distribu
ció horaria és més genérica, el pro
fessorat que intervé s'encarrega de 
la formació integral de I'alumnat, 
amb una coresponsabilitat de I'or
ganització, global de I'aula sense 
funcions especialitzades. Una inter- 1 

pretació d'aquestes millores podria 
ser la no-obligatorietat de I'etapa. 
Caldra discutir-les, millorar-Ies i 
transferir-les també a I'educació 
obligatória. 

Oivendres 19: farmació i renavació 
pedagógica 

Hi ha convocada una reunió del 
Claustre a les 16 h. L'equip directiu 
ens informa que ha eixit al DOGV la 
resolució d'ajudes als projectes de 
formació als centres. Deis presen
tats per I'escola, tots han estat auto
ritzats, peró solament dos han estat 
aprovats en dotació económica. 
Aquest fet ens porta a discutir els 
diferents models de formació del 
professorat i qué entenem per reno
vació pedagógica. 

Ens plantegem múltiples qües
tions, també analitzades en altres 
moments i en altres Ilocs. En el 
Claustre hi ha sensibilitat pel tema 
perqué alguns estem vinculats a 
seminaris, grups de treball, i movi
ments de renovació pedag6gica 
com les escoles d'estiu. 

Una de les argumentacions més 
repetida és que el model de forma
ció que comporta realment una mi
llora en I'organització escolar i una 
veritable innovació i renovació pe
dag6gica és el que sorgeix quan 
ens plantegem el treball de forma
ció a partir de les nostres pr6pies 
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inquietuds i necessitats. Una vega
da establertes aquestes prioritats, 
és el grup qui busca la bibliografia i 
les persones escaients per compar
tir aquestes inquietuds, assessorar
nos i fer-nos avanQar. Hem de ser 
autónoms en la nostra formació tal 
com volem que siguen els nostres 
alumnes. 

Quan tinguem establert el nostre 
propi Pla de formació acudirem on 
creiem convenient, també als orga
nismes de l'Administració educativa 
encarregats de la formació del pro
fessorat. Per6 sempre que aquests 
estiguen al servei deis interessos 
del grupo Una condició que cada 
vegada menys s'acompleix. 

Constatem que l'Administració 
educativa planifica quina ha de ser 
la política de formació del professo
rat, quines han de ser les prioritats, 
i poques vegades aquestes coinci
deixen amb les del professorat. 
Així, ens trobem amb unes termi
nals educatives, que s'encarreguen 
de distribuir formació oficial sense 
connexió amb els destinataris, que 
són els protagonistes de la renova
ció pedag6gica, són els mestres 
que treballem dins I'aula. . 

Terminals administratives com 
ara els CEFIRES, encarregats d'ofe
rir cursos i més cursos per justificar 
una formació quantitativa, les as
sessories de valencia, cada vega
da més allunyades de les escoles, i 
la Inspecció educativa, que sola
ment sabe m de la seua existéncia 
per la burocracia controladora que 
ens ordena emplenar. Totes tres 
sense relació amb les necessitats 
de millora i formació que ens plan
tegem en la tasca d'educar. 



Continuarem endavant amb el 
model de formació que denominem 
própia i autónoma, i si no trobem 
res posta a les nostres demandes 
per part de l'Administració, sí que 
trobem, per part de les companyes 
i els companys deis seminaris, un 
ambient agradable, d'il'lusió i satis
facció personal i professional. 

Totes aquestes qüestions, les 
discutim en el Claustre, perque te
nim una practica consolidada de 
participació i discussió. Sabem que 
aquesta dinamica crea conflictes 
personals i col·lectius, peró és ne
cessaria per resoldre els conflictes i 
millorar la nostra tasca com a edu
cadors. En general, és un claustre 
compromes amb la qualitat de I'es
cola pública, amb el suport d'un 
equip directiu, que moltes vegades 
assumeix les tasques de provoca
ció del conflicte educatiu i desvin
culat de la cultura burocratica exer
cida com a control. Un equip direc
tiu que assumeix la renovació de la 
meitat deis seus membres cada 
quatre anys i reparteix les seues 
funcions en quatre are es de go
vern, de les quals formen part tots 
els membres del claustre: infraes
tructura i economia, cultura, gestió i 
pedagogia. L'equip directiu, format 
per quatre membres i no tres, coor
dina les propostes de les esmenta
des arees. 

Oijous 25: escoja pública 

Un grup de mestres ens trobem, 
a les 17.30 h, a I'estació de trens 
per anar a Valencia. Anem a una 
manifestació que ha estat convoca
da per la Plataforma de l'Ensenya-

L'Educació Primaria a debat 

ment Públic davant de les contí
nues agressions de la política edu
cativa del Govern valencia vers el 
sistema educatiu públic. 

Ens hi trobarem sindicats, mes
tres, mares i pares i alumnat per de
nunciar totes les actuacions d'aques
ta política antisocial: centres per 
construir, manca d'infraestructures, 
de recursos, provisionalitat organit
zativa, etc. Tanmateix, el Govern va
lencia en materia educativa ha desti
nat una quantitat molt important de 
diners públics a centres de la xarxa 
privada-concertada que no desta
quen pels seus plantejaments pe
dagógics, sinó per fer de I'ensenya
ment un bon negoci. 

No sé si durant aquests dies les 
activitats d'aula tindran com a ob
jectiu el treball d'aquestes qües
tions o contestar preguntes i pre
guntes desvinculades d'aquest 
context. 

Converses sense dia 

En qualsevol moment no reglat 
es presenta I'ocasió de parlar i 
discutir de la nostra tasca, de I'e
ducació, com també ho fa qualse
vol treballador en acabar les fae
nes del dia i es trobe amb d'altres 
treballadors. 

Potser siguen aquestes situa
cions ocasionals i esporadiques les 
que més han aportat a I'analisi del 
meu treball. 1, actualment, el dis
curs que més he sentit en les es
mentades converses va relacionat 
a termes com frustració, impoten
cia, victimisme i desprestigi social. 
Unes queixes que es produeixen 
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per dirigir I'avaluació i la considera
ció del nostre treball en els ambits 
justament responsables d'aquestes 
consideracions: les classes políti
ques i de representació social esta
blertes en el poder. 

Apreciacions ben diferents sor
geixen de la consideració del nos
tre treball com a mestres, quan 
aquestes són responsabilitat deis 
destinátaris més immediats de la 
nostra acció: les companyes i els 
companys, I'alumnat i les mares i 
els pares. 

Les aportacions al nostre treball 
que realitzen els agents citats, i que 
conformen la societat de contacte, 
transformen les queixes en il'lusió i 
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satisfacció en aquelles persones 
dedicades a I'ensenyament per 
transformar la realitat social i no per 
ser transmissor del poder establert, 
en aquelles persones que entenen 
I'educació com un vincle amb la 
vida i amb el compromís social. 

Paraules clau 
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El artículo evoca las expe
riencias y las reflexiones 
cotidianas de un maestro 
de primaria comprometido 
con su escuela. En este re
cuerdo aparecen los pro
blemas burocráticos y las 
dificultades del día a día, 
junto a los momentos más 
gratifican tes de la interac
ción con el alumnado y las 
familias. En el comentario 
se dejan de lado las etique
tas formales de tipo admi
nistrativo (horarios, etapas 
educativas, especialistas, 
reformas, programas oficia- . 
les de formación .. .), cen
trándose en el núcleo esen
cial de la tarea educativa, 
entendida ésta desde la 
perspectiva de la renova
ción pedagógica. 
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Abstracts 

Cet article évoque les expé
riences et les réflexions 
quotidiennes d'un instituteur 
d'enseignement primaire 
engagé envers son école. 
Dans ce récit, on voit appa
raltre les problémes bureau
era tiques et les difficultés 
du jour au jour en conjonc
tion avec les moments les 
plus gratifiants de I'interac
tion avec les éléves et leurs 
famil/es. Dans les commen
taires, on laisse de coté les 
étiquettes de type adminis
tratif (horaires, étapes édu
catives, spécialités, réfor
mes, programmes officiels 
de formation, etc.) et on se 
concentre sur le noyau cen
tral de la tache éducative, 
que I'on considére du point 
de vue de la rénovation pé
dagogique. 

The article contains the ex
periences and everyday re
flections of a committed pri
mary schoolteacher. There 
are bureaucratic problems 
and day-to-day difficulties, 
as wel/ as more gratifying 
moments of interaction with 
pupils and their families. 
Formal administrative labels 
(timetables, educational 
stages, specialists, reforms, 
and official training pro
grammes) do not feature, 
as the content centres on 
the essential nucleus of the 
educational task, as it is un
derstood from the perspec
tive of pedagogical renewal 

315 


	Page 1



