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CAP A UN PLA UNITARI DE FORMACIó PERMANENT DEL PROFESSORAT AL PAíS VALENCIà 
Introducció 
En moltíssims debats recents sobre la formació del professorat, la investigació en l'acció, en l'aula, la formació de centres, etc., hem vist com l'administració i determinats elements conservadors s'apropiaven de les idees que, des de la pedagogia crítica i, concretament, des dels Moviments de Renovació Pedagògica (MRPs), argumentaven els canvis en els processos de formació del professorat amb l'objectiu de canviar l'escola. Així doncs, avui ja no resulta estrany veure com el projecte curricular comença a ser entès com una simple programació; investigar a l'aula, un procés aïllat fins i tot del centre; investigar en l'acció, una càmara de vídeo en un cantó; formació en centres, una suma de projectes individuals (per suposat, fora de la jornada lectiva i de l'aula); o parlar de l'obligatorietat de la formació permanent sense poder resistir que parlem del dret a rebre una formació permanent de qualitat en unes condicions laborals dignes. 
És un moment en el qual els sindicats, que s'autoproclamen de classe, obliden el significat de la funció docent i defensen, fent costat a l'administració, un plus retributiu basat en crèdits de formació. Un moment en què sembla que es passa per alt que la formació forma part del dret de tots els docents i que, per poder parlar de deures, cal aconseguir prèviament les condicions que permeten garantir aquesta formació amb un mínim de qualitat i amb igualtat d'oportunitats per a tots. Hom intenta fer recaure sobre els ensenyants la responsabilitat de l'èxit o el fracàs de la reforma. Sembla que tot depèn del fet que els professors accepten "reciclar‑se" a canvi d'un plus extraordinari; com si no depengués del finanaçament que permetria la reducció del nombre de xiquets per aula i restringir l'horari lectiu, flexibilitzar‑lo, per afavorir la formació d'equips docents o per poder elaborar i editar bons materials curriculars. Com si no depengués d'altres factors, no necessàriament econòmics, però que afavoreixen i estimulen el professorat. 
Però també és un moment en què aquests temes encara no estan tancats al País Valencià i cal que, els MRPs i els qui treballem prop al camp de la formació permanent, reprenguem novament el debat. Per aquesta raó, incloem ací un apartat per descriure les dificultats amb què es troba la formació permanent al País Valencià i per arreplegar algunes propostes que ens arriben de professors i professores que treballen en aquest camp. 


I. Algunes idees sobre la formació permanent 


Pensem que el professorat manifesta les seues concepcions en el procés que anomenarem "l'acció", i que ho fa mitjançant processos racionals i intuïtius durant i després d'aquesta. En aquest procés, quan la reflexió es fa en l'acció, aquesta reflexió se'ns presenta més influïda per la intuïció; mentre que quan es realitza a posteriori (reflexió sobre l'acció), és la raó qui predomina. La manca de reflexió sobre l'acció porta el professorat a una situació en què aquest està incapacitat per tenir una idea clara del seu coneixement i del dels alumnes, i a actuar guiat per les conductes socialitzades en el marc de la professió, com un tècnic que aplica uns currículums externs que li venen donats pels materials i els llibres de text. Tendirà, tard o d'hora, a fer rutinària la pràctica, a una resolució dels conflictes dirigida, fonamentalment, a regular i reprimir les conductes desviacionistes dels alumnes. 
És aquesta argumentació la que ens porta ‑amb Porlan (1988) i el Projecte IRES (1991)‑ a proposar, mitjançant el model de reflexió sobre l'acció, un nou paper del professorat: un professorat investigador del conjunt de processos d'ensenyament‑aprenentatge que es produeixen a l'aula, facilitador de l'aprenentatge significatiu dels seus/seues alumnes. 
La defensa d'aquest model ens duu a la necessitat de plantejar uns principis orientadors de les tasques ‑implícites a la funció docent‑ de formació permanent. Així doncs, hem de superar l'oblit que de la diversitat del professorat se sol donar en els dissenys de models de formació. Una diversitat que hem d'entendre com el ritme diferent que cada professor té per a canviar les seues concepcions sobre l'educació o per incorporar‑se als processos de formació que el poden conduir a aquest canvi i que implica la necessitat de propostes diferents de formació permanent segons el nivell de desenvolupament professional (investigador, agent curricular, innovador o, simplement, interessat pel canvi). 
Però si la necessitat de contemplar el respecte a aquesta diversitat és un principi bàsic, la necessitat d'enfortir les idees d'autonomia i autoorganització no és menor. Un professorat al qual no se li potencia l'autonomia, la capacitat d'autoorganització, que no se sent, en definitiva, agent del canvi, serà molt difícil que s'hi incorpore. Però, sobretot, serà més difícil encara que siga capaç de fer un enfocament col.lectiu de transformació, de treball amb altres professionals en un context escolar concret i, per tant, lligat a una acció i una pràctica docent concretes; és a dir, de fer un treball de reflexió real en i sobre la pràctica. 
Una altra de les idees en què coincidim és en la necessitat d'un assessorament extern. La necessitat que aquest treball  es puga desenvolupar en grups professionals mixtes d'intervenció/investigació. 
La superació de la idea de "l'expert" enfront de la del treball cooperatiu, queda superada per les experiències recents d'alguns centres de professors o alguns departaments universitaris, en els quals, "els experts" superen el concepte tradicional de formació i s'incorporen al model de "professorat facilitador", interessat a impulsar el treball cooperatiu, la investigació i l'intercanvi entre la teoria i la pràctica quotidiana de l'aula. 
No podem oblidar ‑i d'açò és del que solen fugir gran part dels debats sobre els models de formació‑ que tot canvi referit al model de formació del professorat ha de partir d'una clara modificació de les actuals condicions laborals d'aquest col.lectiu; d'un viratge de la concepció institucional de la investigació cap a la idea que, la investigació, no és una tasca exclusiva dels experts i que, per tant, ha d'estar a l'abast d'aquells que dediquen la major part del seu temps a la docència; que cal que es produesquen canvis en les actuals situacions administratives per tal que el model de "professor investigador reflexiu" puga ser una realitat (reducció i flexibilització de l'horari lectiu, substitució de conceptes antiquats com ara el de permanència al centre pels de distribució de la jornada entre temps reals i operatius ‑docència, tutoria, organització del centre, formació, estudi i preparació de les classes, etc.). Es tracta, en definitiva, d'una revaloració social de la funció docent amb de totes les funcions que implica. 

II. Quin professorat? 


La informació amb què solen funcionar els professors suposa un coneixement tàcit distint del que procedeix de les ciències de l'educació i d'altres disciplines científiques. La simplificació és evident, i per això veiem que, en molts casos, els continguts són l'eix estructurat de la pràctica i com solen ser presentats com a unitats absolutes de veritat: s'aprèn mitjançant l'atenció, la retenció i la fixació de continguts en la memòria, etc. 
Pensem que són aquestes concepcions el que tenim de mobilitzar en el procés de formació; i per aconseguir‑ho, cal superar la situació actual, un panorama en el qual conviuen dos models de formació permanent: el científico‑tècnic, que sol allunyar‑se de la realitat de l'escola i/o la transformació crítica d'aquesta realitat, i el model centrat en el professor i en la seua experiència pràctica, que sol ser espontània, ingènua o voluntarista. 
La nostra proposta de Plans Territorials Unitaris (PTU) ‑que coincideix bàsicament amb la defensada pel conjunt de MRPs de l'estat i amb altres models com ara el Projecte IRES‑, pretén consolidar un model organitzatiu que supere la situació actual. El PTU pretén ser un model de formació del professorat coherent en els aspectes metodològics i organitzatius que permeta adoptar un enfocament constructivista basat en el tractament de problemes per tal d'afavorir un coneixement professional de referència en els plans cognitiu, procedimental i actitudinal. Un model que partesca de la participació democràtica en la dinàmica de les activitats, des del disseny als processos de gestió i avaluació. Però, sobretot, un model que, per la seua vinculació al territori (la comarca), partesca de les necessitats dels centres i dels diferents nivells de desenvolupament professional que s'hi donen. 



III. Els nivells de desenvolupament professional 


En un PTU cal articular diferents programes de formació, segons els nivells de desenvolupament professional que es vulguen dinamitzar. D'aquesta manera, per exemple, la nostra proposta podria generalitzar els següents eixos d'intervenció: 
a) Dinamització. Dirigit als professors que tenen un interès incipient en el canvi. Les jornades, conferències, cursos d'iniciació, etc., tenen com a objectiu central el canvi d'actitud dels participants (crear noves expectatives, fomentar l'interès per eixir de la rutina, etc.) per, a partir d'ací, incorporar‑los a d'altres activitats. 
b) Suport a la innovació. El professor innovador ja està clarament interessat en canviar la seua pràctica docent. Els cursos extensius i els seminaris amb assessorament que proposem per a aquest nivell, cal que alternen els moments presencials de treball ‑durant els quals el participants i els assessors treballen ensems fora del marc escolar dissenyant i preparant activitats d'innovació‑ i els no presencials al centre ‑que serveixen per aplicar i experimentar allò que ha estat dissenyat prèviament‑. La possibilitat que el disseny afavoresca l'assessorament directe en l'aula enriquirà el procés perquè proporcionarà una major informació per poder contrastar. 
c) Experimentació curricular. Hi ha professors que ja es plantegen un increment de tasques pel que fa a la innovació i no s'identifiquen amb el paper de tècnic educatiu que reprodueix currículums externs. No obstant això, pensem que necessiten ‑i solen manifestar‑ho‑ assessors‑facilitadors o investigadors que afavoresquen el seu debat o el seu treball. 
d) Investigador escolar. El professor investigador, a més de ser un agent actiu del disseny i del desenvolupament de currículum, es planteja la conveniència de realitzar aportacions per a la construcció de la teoria de l'ensenyament. Per tant, la seua formació es nodreix de la participació en projectes enquadrats en programes més amples d'investigació educativa. En aquest nivell, la formació és autodirigida o heterodirigida per un equip i, bàsicament, necessita dels mitjans materials i organitzatius que fan possible el seu treball. 
IV. L'organització del PTU i el paper de les institucions 
Ja hem reconegut en múltiples ocasions que la formació permanent del professorat és un dret i un deure de tots els treballadors i treballadores de l'ensenyament. És per això que és precisament l'administració qui ha de garantir aquest dret i fer possible aquest deure, finançant els mitjans i els recursos que hi calen. La racionalització posterior, la planificació i el desenvolupament perquè puga arribar a tots els ensenyants en actiu i cobrir llurs diverses necessitats de formació dins un model coherent, és també una qüestió fonamental. 
Nosaltres pensem que l'elaboració d'un Pla Unitari de Formació, emmarcat en l'estructura de PTU, fa possible aquest procés. 
El Pla Unitari de Formació és un acord general de model de formació que, coordinat per l'administració, parteix del consens entre les necessitats del sistema detectades per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i les detectades pels sindicats, MRPs, serveis de formació de les universitats i la representació dels CEPs, els quals, al seu torn, representen les necessitats plantejades a les comarques pels centres i els seminaris permanents. La participació en aquest pla unitari suposa la col.laboració de tots aquests col.lectius en la programació, seguiment i avaluació del model acordat. 
L'administració educativa ha de garantir que el model unitari que s'acorde ‑i que pensem que ha de contemplar els criteris de diferents modalitats i condicions de formació de què parlem en aquest document‑ tindrà el finançament suficient per poder desenvolupar‑se descentralitzadament durant un període raonable (tres anys, per exemple). A partir de la distribució dels mitjans materials, humans i econòmics, ha de donar autonomia per al seu desenvolupament territorial (comarcal) per mitjà d'unes determinades estructures ‑que encara poden ser els CEPs si es frenen els recents intents de burocratitzar‑ne l'estructura i retallar‑ne l'autonomia‑. Pensem que els consells de direcció dels CEPs, una vegada siguen corregides les deficiències de constitució i funcionament (passar a ser vertaderament representatius dels centres i seminaris permanents que funcionen, ampliació a organismes de control social amb la incorporació de la representació municipal i dels sindicats i MRPs representatius en la zona, etc.), hauran de ser qui acorden el Pla Unitari de Zona (comarca) i gestionen ‑per mitjà de l'equip tècnico‑pedagògic del CEP‑ el seu funcionament. 
V. Situació actual de la Formació Permanent del Professorat al País Valencià 


Fa alguns anys, l'administració socialista ens va convocar a un debat per justificar el llançament del model CEP com la panacea que donaria un gir radical a la situació de desatenció que patia la Formació Permanent del Professorat (FPP). Avui, a més del conjunt de mesures que defineixen un clar canvi de rumb en la seua política educativa, ens preocupa la falta de memòria d'aquells que encara detenen càrrecs de responsabilitat als despatxos de Campanar. 
En aquells moments ‑fa només sis anys‑, l'administració reconeixia com elements definitoris de la situació: una insatisfactòria formació inicial; la lentitud del sistema educatiu per adaptar‑se a les transformacions socials; l'evolució dels coneixements pedagògics i de les tècniques didàctiques que se'n deriven; la necessitat de canvis curriculars i estructurals en el sistema educatiu; la falta de planificació, coordinació i avaluació dels programes de perfeccionament que havien hagut fins aleshores; i, finalment, la necessitat que la formació permanent es realitzara el més a prop possible del lloc de treball i al voltant de centres que serviren, fonamentalment, per revitalitzar els centres d'ensenyament. 
Aquest discurs, que, a més a més, constatava la separació que havia existit entre la FPP institucional i la paral.lela ‑desenvolupada pels MRPs i els grups i seminaris didàctics‑versava sobre el nou perfil del professorat que es desprenia de la política educativa que llançava el ministre Maravall. 
Pel que fa als professors, es tractava de potenciar: 
‑ L'augment de la competència docent. 
‑ El protagonisme del seu treball. 
‑ La seua capacitat de creació autònoma en el camp de la innovació curricular. 
D'ampliar, en definitiva, la seua llibertat professional, la seua autonomia. Un professor autònom, investigador i crític, eix d'una nova política curricular desenvolupada al centre davant del professor aïllat reproductor dels dissenys d'especialistes de despatxos oficials o editorials. 
Aquesta filosofia, reproduïda en un informe de la Subdirecció General de Perfeccionament del Professorat del MEC del mes de juny del 1986, era plasmada, uns dies després, en la definició del Decret de CEPs del País Valencià i en les convocatòries d'ajudes als MRPs, escoles d'estiu, investigació, etc. 
Els CEPs, per exemple, hi eren definits com: 
‑ Centres d'actualització i formació permanent. 
‑ Centres de desenvolupament curricular i d'investigació aplicada a l'aula. 
‑ Centres d'informació, recursos i orientació. 
‑ Centres socials. 
‑ Centres de professors i, per tant, amb una gestió i una organització democràtiques. 


Sis anys després de la creació dels primers CEPs, i en revisar aquell discurs i les mesures que l'havien de desenvolupar, hem de recordar també les indicacions que en fèiem, des dels MRPs i des d'altres instàncies progressistes, sobre les dificultats que els CEPs haurien de superar per respondre a les expectatives que despertaven. 
Eren (i són) condicions indispensables: 
1.‑ Acabar amb el caràcter voluntarista del professorat pel que fa al conjunt d'activitats realitzades fora de l'horari lectiu. L'activitat de formació permanent ha de realitzar‑se lligada al centre de treball. I si bé això no implica necessàriament un CEP per cada centre, el que sí que implica són unes condicions mínimes per accedir‑hi. 
2.‑ Frenar la mobilitat del professorat per potenciar el grup de treball. És a dir, si el perfeccionament és una tasca col.lectiva (disseny, experimentació, avaluació...), cal, doncs, fomentar la creació i estabilització d'equips als centres. 
3.‑ Dotar els centres dels recursos necessaris per fer realitat les noves propostes didàctiques que es generen als programes de FP. 
4.‑ La flexibilitat dels programes, del currículum oficial, potenciant l'adopció i experimentació de projectes curriculars alternatius. 
5.‑ Facilitar la sortida de les experiències, dels materials que s'hi produeixen: uns CEPs sense fons o sense política editorial, difícilment podran competir amb el material curricular de les editorials. 
6.‑ Assegurar la flexibilitat i l'autonomia dels CEPs amb uns mínims que garantesquen la claredat i netedat de la seua gestió econòmica i organitzativa al servei de les necessitats dels col.lectius socials i educatius en els quals estan implantats. 


Avui, una visió del panorama global del País Valencià no sembla reforçar la idea de consolidació del model CEP que reivindicàvem. Totes les cartes mostren la inexistència d'una política de formació del professorat i, com a conseqüència d'això, quan des de la Conselleria es fa una proposta, aquesta és un reflex fidel de les idees dels buròcrates més reaccionaris. 
Podem comprovar‑ho amb un exemple referit als CEPs. Darrerament i malgrat el discurs institucional ‑reflectit a bastament en publicacions i actes públics‑, no és ja que no s'hagen donat els passos per vertebrar aquest model amb més eficàcia, sinó que: 
‑ Hi ha una política vergonyosa pel que fa al nomenament dels nous directors/es de CEP: no es convoca el concurs de mèrits, com estipula el Decret. Els directors "designats" el curs passat encara no tenen el nomenament efectiu, amb la qual cosa, a més d'inseguretat, es creen problemes de gestió. Aquest nou curs s'han tornat a designar directors i assessors pel mateix sistema, amb l'agreujant que, cada vegada, els noms designats estan més allunyats de la tradició de renovació pedagògica de la seua comarca i s'apropen més clarament a l'aparell polític del PSOE. 
‑ Els nous CEPs es creen sense pressupost, una genial idea que comporta: 
a) Haver de distribuir els pressupostos dels CEPs existents amb els nous. L'increment pressupostari d'última hora (una martingala que ha suposat la supressió d'activitats i de programes que havien d'haver‑se dut a terme) no cobreix els mínims per garantir el funcionament d'anys anteriors. 
b) Que, amb la reducció de partides, es limiten les possibilitats de desenvolupar les activitats que garanteixen l'autonomia comarcal i, per tant, un dels objectius fonamentals de la seua creació: apropar la formació institucional i no institucional mitjançant l'ajuda i suport a grups i seminaris, activitats pròpies...       
‑ Es detecta un vocabulari distint en l'administració a l'hora de referir‑se al paper dels CEPs; parla reiteradament del desenvolupament de la Reforma com l'objectiu fonamental d'aquests. Aquesta insistència per recordar una cosa en la qual els CEPs estaven implicats ‑encara que no de la forma burocràtica com solia actuar la Conselleria‑, demostra que han canviat els objectius de la Reforma i el seu desenvolupament. Ara, les presses i la falta de finançament que ja denunciàrem al seu dia, entren en contradicció amb el canvi del pensament del professorat, amb el foment de la reflexió i l'autonomia. L'administració necessita adoctrinar i desenvolupar una política d'imatge davant la societat, per a la qual cosa necessita realitzar un altre tipus d'activitats. 
‑ No s'avança en el tema de la formació permanent dins l'horari lectiu ‑com es demanava des dels sindicats i els CEPs‑, sinó que els nous programes que es proposen, lluny d'avançar pel camí obert per plans com els de matemàtiques o llengües, es transformen en cursos intensius de juliol i setembre, sense la garantia que suposaria fer un seguiment amb els mínims que el model de formació centrada en l'aula requereix. Aquestes intencions, detectades el curs passat, s'han vist lamentablement confirmades amb mesures com la circular de principis de curs, les ordres a la universitat per tal que no s'organitzaren màsters didàctics abans de les cinc de la vesprada (sota pena de no rebre subvencions), etc. 
‑ Des de Conselleria, comença a apuntar la idea que la tasca fonamental dels assessors i dels CEPs haurà de ser dedicar‑se a aquests plans, el que suposa que tot disseny autònom quedarà reduït al temps lliure que els reste i, evidentment, amb unes condicions pitjors d'horari. Si pot haver‑hi alguna posibilitat de treballar en un centre dins l'horari lectiu, aquesta serà per a un programa central. 
‑ Tot això, sense que s'haja fet cap reflexió sobre: 
a) Els diferents models de formació que han funcionat al País Valencià i la seua utilitat segons per a qui i per a què. Recordem que la Conselleria va prohibir unes jornades organitzades pels CEPs que pretenien abordar aquesta reflexió. 
b) Les necessitats de formació del professorat per comarques, nivells i sectors. 
c) La reacció del professorat davant els diferents models que han estat experimentats i les conseqüències que poden comportar processos de formació intensiva en juliol i setembre, sense condicions adequades (les climatològiques, per exemple). 
d) No queda garantit el seguiment de la formació intensiva per part de les assessories de CEP al llarg del curs següent per les dificultats d'atenció que suposa no poder convocar seminaris i grups dins de la jornada laboral, etc. 
e) La falta de garanties ‑i això ja és un costum lamentable de la nostra Conselleria‑ que tot disseny responga, com a mínim, a la coherència interna d'un programa a mitjà termini. 


Però aquesta actitud no es reflecteix només parcialment davant el model CEP; són els pressupostos generals de la Generalitat Valenciana els que, a l'any del llançament de la Reforma, congelen les partides pressupostàries d'innovació i renovació pedagògica del professorat. 
El 1990, els pressupostos de la Generalitat Valenciana tingueren un increment del 49'89 % en el Programa de Renovació Pedagògica. Això suposava un missatge esperançador per a una part fonamental del procés de reforma educativa: el finançament de les mesures dirigides al perfeccionament i la renovació pedagògica del professorat que ha de dur a terme la reforma. 
No obstant això, el 1991, malgrat que s'havia dit que seria l'any en què s'anunciarien les mesures complementàries per al perfeccionament del professorat ‑nous cursos de formació (llengües, ciències, infantils...); increment del nombre de CEPs (7 de nous i 11 extensions); augment del nombre d'assessors (ampliació als CEPs consolidats i dotació als nous)‑, els pressupostos han estat un calc dels que havien estat programats en 1990; les conseqüències, ja les hem indicades anteriorment. 
No s'hi val, doncs, a tirar‑los la culpa només als diferents responsables d'educació. El govern autònom és co‑responsable, tant del caos que es va anar generant a Campanar, com de la falta de credibilitat que la reforma educativa tindrà al País Valencià. 


VI. Qualitat de l'ensenyança? 


Ja hem dit a la introducció que hi ha un nou element que no podem deixar de banda. El tema de la FPP està vinculant‑se de manera oportunista al just desig dels docents d'un reconeixement professional pel que fa a les retribucions. Aquesta posició, compartida per alguns sindicats i per l'administració i que es palesa en acords firmats que abasten el territori MEC i alguna comunitat autònoma ‑al País Valencià està en procés de discussió‑, és una de les pitjors trampes que ens han parat en contra de la millora de la qualitat de l'ensenyament i del reconeixement de la professionalitat docent. 
Efectivament, vendre el tema dels sexennis, o qualsevol altra mesura similar, dins d'un paquet batejat com "Mesures que propicien condicions per a la implantació de la Reforma", és una fal.làcia que amaga el vertader estat de la qüestió. 
L'administració i aquells que renuncien a la defensa de l'escola pública a canvi d'un populisme electoralista dirigit cap als sectors més endarrerits, pretenen fer callar les reformes necessàries per a un canvi progressista de l'ensenyament amb vint monedes de plom, per les quals alguns estan disposats a renunciar a les vertaderes necessitats de l'escola. 
Renunciar a prioritzar mesures com ara la reducció de l'horari lectiu per permetre la realització d'altres tasques, acabar amb el caos endèmic de les baixes sense cobrir als centres, permetre la flexibilitat d'horaris 
d'acord amb la comunitat escolar, baixar les ratios, etc., a canvi de la incentivació individual de no se sap quantes activitats de formació, és renunciar, en definitiva, a la vertadera revalorització social i econòmica de la docència i de l'educació en conjunt. 
Ser docent significa un conjunt de treballs lectius i no lectius entre els quals està, tant el treball a l'aula, com la reflexió sobre la pràctica i, per tant, tot el conjunt d'accions que anomenem formació permanent i renovació pedagògica del professorat. A aquest docent, com a treballador de l'ensenyament, l'administració li assigna un sou i unes condicions de treball que li permeten desenvolupar dignament la seua professió. 
Una administració preocupada per la qualitat de l'ensenyança té el deure d'assignar, a més d'un salari digne, unes condicions de treball que permeten al professor exercir dignament la seua professió. 
Diem tots el mateix quan se'ns ompli la boca parlant d'escola pública i qualitat de l'ensenyament? Dia rere dia, veiem més clarament que no. No són els nostres els criteris que menen el camí actual per les vies economicistes i burocràtiques que es plasmen en retalls pressupostaris i de personal. No és el nostre camí el que ens allunya cada vegada més del cos únic i perfila carreres docents encobertes d'estímuls individuals. L'escola pública i popular que defensem respon a un altre model. Necessita d'altres tipus de mesures, però, sobretot, no es pot fer realitat sense un professorat crític, reflexiu i conscient de la necessitat del treball cooperatiu per canviar l'escola. Aquest sector de professorat ‑i ens en reafirmem una vegada més‑ ni s'amplia ni és efectiu per incentius individuals, sinó, fonamentalment, per la millora del conjunt de les condicions professionals. 



VII. La nostra proposta de condicions per a un Pla Unitari de Formació 


1.‑ Cal un Acord sobre la Formació Permanent del Professorat del País Valencià per al qual proposem el model de Plà Territorial Unitari. Cal que estiga desvinculat de qualsevol proposta retributiva del professorat i que continga, tant el conjunt de necessitats d'infrastructura i personal que requereix, com el finançament que el faça possible i estable a llarg i mitjà termini. 
2.‑ Aquest pla haurà d'admetre la necessitat del reconeixement del dret de tot el professorat a la FPP i considerar‑la com una part més de la preparació docent, així com el deure de l'administració de garantir el correcte funcionament de la professió, facilitant i dissenyant activitats de formació oficial i no oficial reconegudes (projectes col.lectius de centre, de seminaris, grups o MRPs) dins l'horari, lectiu i no lectiu, actual dels docents. 
3.‑ Algunes experiències desenvolupades al País Valencià, i identificats amb la conveniència dels models de formació centrats a l'aula i al centre de treball, ens obliguen a exigir com a necessària la possibilitat de combinar fórmules com la d'utilitzar l'horari actual del professorat ‑un mínim de dues hores lectives i una de no lectiva setmanal‑ amb períodes de formació intensiva de curta duració amb alliberament total de la docència. Rebutgem qualsevol programa que limite la formació intensiva a períodes que estiguen fora del calendari escolar i que no incloguen les fórmules citades més amunt com parts del programa. 
4.‑ Per facilitar el que hem exposat anteriorment, cal modificar les actuals circulars de principi de curs. En primer lloc, perquè el seu disseny no impedesca una organització del centre que faça possible la formació del professorat en la línia indicada anteriorment; i, en segon lloc, perquè preveja que una de les tasques de la inspecció 
siga possibilitar i impulsar que, dins del seu marc territorial, els plans de centre puguen afavorir els seminaris intercentres (adequació de determinades activitats de formació a determinats dies i hores de la setmana, etc.). 
5.‑ Aprofundir en el caràcter democràtic dels centres de professors. Els CEPs seran sentits pel professorat quan aquests servesquen realment als seus interessos. Qualsevol maniobra que intente convertir‑los exclusivament en un instrument de l'administració ‑un error en el qual solen caure aquells que confonen l'estat de dret amb el dret de l'estat com a aparell del partit que el controla‑, els allunyarà de la seua potencial eficàcia. 
Tot açò obliga a convocar immediatament el concurs de mèrits per ocupar els càrrecs de directors dels CEPs de nova creació i a iniciar els processos electorals que han de dur a la constitució i renovació dels consells de direcció, els quals, al seu torn, hauran de proposar el director del CEP. 
6.‑ Una ajuda real, i no una declaració d'intencions només, al desenvolupament organitzat de la renovació pedagògica. Reconeixement oficial de la Federació de MRPs del País  Valencià i l'establiment d'un conveni marc que, en la línia del signat pel MEC i la Confederació de MRPs, dote aquests dels mitjans humans i materials que garantesquen el desenvolupament, a mitjà i curt termini, de les seues activitats. 
7.‑ La millora del catàleg de llocs de treball. Negociació del mapa escolar i de les plantilles dels centres. Dotació de personal administratiu als centres de primària. Personal laboral per als menjadors escolars. 
8.‑ Resolució de la resta de problemes que alteren l'eficaç funcionament del professorat i dels centres: un calendari que puga solventar problemes com ara els generats per l'habilitació i el personal mal adscrit, baixes no cobertes a partir dels tres dies, excedències per maternitat, etc. Calendari per regular de manera definitiva el problema d'accés a la docència pública de les borses d'interins i contractats, treballadors de la privada i aturats, etc.

M.R.P. ESCOLA D'ESTIU DEL PAIS VALENCIA
-COMARQUES CENTRALS-
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