
Aquesta llei, junt a la política de retallades impulsada pels governs 
espanyol i valencià amb l'excusa de la crisi, executen la pretensió 
dels organismes internacionals, la banca i els especuladors de fer 
caixa a costa dels nostres drets i del futur de les noves generacions. 
Ens diuen que només són possibles aquestes polítiques i que són 
necessàries per eixir de la crisi. No és cert. 
La retallada de beques de transport o de menjador; la construcció 
de centres CIS; l'acomiadament de centenars de professores 
i professors; la reducció salarial del personal que hi treballa; 
la supressió de llocs i el desplaçament forçós de milers de 
treballadores i treballadors; la reducció d'inversions en educació; 
el control ideològic del sistema educatiu; la repressió de les 
veus crítiques o l'atac al valencià són l'aplicació d'un programa 
conservador neoliberal que considera l'educació com un negoci i 
com una eina per la reproducció de les divisions socials. 
STEPV convoca el 24-O per
n La defensa d’una una educació pública, gratuïta, laica, valenciana, 
democràtica i de qualitat per a totes i tots.
n La millora dels drets laborals, socials i econòmics del personal 
que treballa en el sistema educatiu.
n L’establiment de mesures que compensen les desigualtats 
socioeconòmiques de les famílies i de l’alumnat i que garantisquen 
una correcta escolarització des de l’educació infantil fins a la 
universitat.
n La derogació del decret Vela, de l’acord de professorat interí i de 
les retallades
n La consideració del valencià com a llengua vehicular en tot el 
sistema educatiu, així com l’atenció a la demanda dels programes 
en valencià.
Des de l’STEPV–IV fem una crida a la mobilització general als 
nostres centres de treball, als barris i pobles, per articular una gran 
mobilització que prepare una vaga general educativa i vertebre tot el 
territori de xarxes, assemblees i plataformes que decidesquen, en 
tot moment, sobre les mobilitzacions i les negociacions.



n Per la participació i gestió democràtica 

n Pel dret a l’educació 

n Pels drets de les treballadores i treballadors

n Pel respecte el valencià 

n Contra una llei segregadora, mercantilista, 
privatitzadora, jerarquitzadora, recentralitzadora, 
uniformista

n Contra les retallades

n Contra la rebaremació

VAGAVAGA24-O
Aturem lA lOmQe, les retAllAdes  
i lA rebAremAció


