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Associació del Professorat de Tecnologia A P T C V

A P T C V

A l'atenció del professorat de Tecnologia:

Davant la convocatòria de VAGA a l'ENSENYAMENT per al DIJOUS 9 de MAIG, que convoquen els Sindicats
de l'Ensenyament i diferents entitats socials i polítiques, la Junta Directiva de l'APTCV vol manifestar el següent:

1. De tots/es és conegut l'avantprojecte de Reforma LOMQE (Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa)
que començarà el seu tràmit parlamentàri el proper divendres 10 de maig.  Aquest procés de Reforma ha estat
precedit per tres versions que el MECD va publicar en les dates següents: v1-11 juliol 2012, v2-3 desembre
2012, v3-14 febrer 2013.

2. Al llarg d'aquest procés, tant l'APTCV com la PEAPT han manifestat les seues opinions, les maneres de cóm
millorar la qualitat educativa i minimitzar el fracàs escolar. Les estadístiques apunten que la Comunitat Valenciana
manté l'abandó escolar en el 29,2%, però el percentatge d'alumnes que no continuen estudiant, tant siga al
Batxillerat com a la Formació Professional supera el 35%. Obviament, des del nostre punt vista considerem que
l'Educació Tecnològica té un paper fonamental en el desenvolupament de les competències bàsiques de l'alumnat,
tant en l'ESO com al Batxillerat.

3. Les raons per a convocar la VAGA del 9 de MAIG són diverses, i totes elles estàn amplament divulgades en
els diferents mitjans de comunicació i en les assemblees del professorat. En aquest sentit, l'APTCV considera
que:

a) Després d'esgotades totes les vies de diàleg amb l'Administració educativa, on les retallades
     econòmiques (en la CV s'han suprimit més de 300 interins en Tecnologia), i els drets socials (increment

     de les hores de treball del professorat, inclusió fins a 36 alumnes per aula en l'ESO i de 42 en
    Batxillerat), fa pensar que amb la LOMQE ens allunyem dels objectius europeus en matèria educativa.

b) Després de les propostes presentades i de les reunions realitzades per la PEAPT i l'APTCV davant
                 dels responsables del MECD, i de la Conselleria d'Educació, hem arribat a la conclusió de que
                 l'Administració té nul interés per fer una reforma amb la participació del professorat.

c) La LOMQE és una reforma educativa que classifica als alumnes i a les matèries de coneixement,
                 segons els "outputs" de l'eficàcia i la competitivitat.

d) Respecte de l'Educació Tecnològica, és injustificable la desestructuració de la matèria de Tecnologia
                 en l'ESO, i innaceptable la infravaloració de les matèries tecnològiques en la modalitat de Ciències
                 del Batxillerat.

Per la qual cosa, la Junta Directiva de l'APTCV fa una crida al professorat de Tecnologia per a RECOLZAR la
VAGA del DIJOUS 9 de MAIG i les MANIFESTACIONS que tindràn lloc en Alacant, Castelló i València.

Junta Directiva A·P·T·C·V
  València, 6 maig 2013

Convocatòria de VAGA a l'ensenyament i suport de l'APTCV     dijous 9 maig 2013

(*) S'adjunten diversos documents que analitzen la situació educativa


