
L’escola no és pública des de sempre. Va nàixer amb la modernitat, de 

l’energia d’apoderament del propi destí dels pobles europeus enfront 

de les classes més privilegiades. Amb aquesta, el poble es donava el 

poder per accedir a una vida millor.

Cap govern ha regalat res al poble: el dret a una educació pública, 

gratuïta, lliure de sectarismes i supersticions l’han conquerit els 

pobles europeus i a ells pertany, com també ens hem guanyat uns 

drets laborals amb compromís sindical i mobilitzacions. Tanmateix, 

ara s’ha estés el discurs que tot plegat és un luxe que no ens podem 

permetre. Això emmascara el fet que alguns han decidit privatitzar, 

per motivacions econòmiques i ideològiques, l’accés lliure i igualitari 

al pensament, la ciència i la tecnologia que només garanteix l’escola 

pública.

 

Una de les estratègies més perverses de què se serveix el poder és la de 

culpar el més dèbil de la seua debilitat. Així, se’ns fa sentir que la 

responsabilitat d’una crisi econòmica provocada per l’activitat 

depredadora de bancs i governs irresponsables és nostra, perquè hem 

gaudit d’uns drets que, en el fons, no mereixíem.

És mentida. Els treballadors i treballadores de l’ensenyament hem 

abordat en els últims anys una tasca de modernització del sistema 

educatiu sense precedents i que ha creat una riquesa immensa en la 

forma d’unes noves generacions que són les millor formades que hi ha 

hagut mai.

I això, a pesar de no disposar sempre del suport inequívoc d’unes 

administracions conscients i implicades en la tasca transformadora de 

l’educació.

Si bé és cert que tenim una de les taxes més altes de fracàs i abandó 

escolar del nostre entorn socioeconòmic, també és cert que el punt de 

partida era una societat històricament endarrerida i depauperada. Des 

d’un punt de vista històric, el professorat ha fet un treball magnífic i ha 

invertit una inèrcia de misèria i ignorància seculars. A vegades, però, 

aquest treball és poc reconegut: se’ns diu que treballem massa poc, que 

guanyem massa, que som uns privilegiats.

No hem d’interioritzar aquests missatges, que només pretenen 

debilitar-nos perquè, en realitat, tenim un poder enorme, de la mida del 

qual donen compte els mitjans ideològics, econòmics i mediàtics que ara 

es conjuguen contra l’escola pública.
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Molt sovint, l’aïllament en què vivim aquests atacs augmenta la 

nostra ansietat i genera un sentiment d’impotència: que poc 

podem fer nosaltres i que a ningú li importa.

La nostra força, la de les treballadores i treballadors, resideix en el 

fet que siguem capaços de compartir la nostra experiència i els 

nostres sabers, en la unió, en el contacte, a ser conscients que no 

estem sols si som capaços de crear i mantindre les nostres xarxes 

solidàries.

Per això volem invitar-te a participar, a donar un colp de mà a 

l’escola pública i als companys i companyes que hi treballem i que 

la fem possible. Ajuda’ns, fes-nos un toc, parlem d’allò que ens 

inquieta o que ens agrada:

 fes un tuit a #mésrespecte,

 segueix la campanya i participa en el Facebook,

 comparteix el que vulgues en la web Dóna un colp de mà, 

 entra a l’espai de l’afiliació per trobar-te amb els qui som iguals,

 implica’t, a la teua comarca, amb els nuclis sindicals d’STEPV,

 impulsa i participa en les assemblees comarcals i del teu 

centre…
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L’escola que volem és pública, 
democràtica, gratuïta i de 
qualitat, participativa,  
valenciana i plurilingüe.
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D’altra banda, ens consta que als centres valencians es fa una 

tasca ingent per a millorar la qualitat de l’ensenyament i del 

sistema educatiu. Tanmateix, ben sovint la comunitat no arriba 

a conéixer tot el que duen a terme i proposen els companys i 

companyes.

Perquè aquest aïllament ens debilita, volem invertir aquest 

tendència creant un espai comú per compartir experiències i 

conéixer els petits i els grans èxits del professorat valencià en 

l’assoliment de l’excel·lència educativa.

Aquesta excel·lència no és la d’aquells que entenen 

l’ensenyament com un servici públic per a empreses privades, 

sinó una tasca individual i col·lectiva, duradora en el temps, 

d’emancipació de totes les persones de la ignorància i la 

pobresa.

L’escola pública i el seu professorat pateixen 
una campanya de descrèdit que serveix 
d’excusa per a justificar les retallades en un 
dels pilars bàsics de la societat del 
benestar, mentre s’avança en la privatització 
de l’educació mitjançant l'increment de 
concerts, la cessió de sòl públic o la 
subvenció fiscal a l'ensenyament privat.
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