
MANIFEST 9 de març per la millora dels Centres d’Educació Especial!

Avui dissabte 9 de març, la Comunitat Educativa dels Centres d’Educació Especial públics de 
Castelló, València i Alacant,  l’Associació de Directors i Directores dels centres d’Educació 
Especial Públics i els sindicats CCOO, UGT i STEPV, ens reunim en la Plaça de Manises, davant 
del Palau de la Generalitat, per demanar que milloren els Centres Públics d’Educació Especial, 
així com les condicions laborals professionals dels que hi treballen.

Durant molt de temps, els centres d’educació especial han estar oblidats de la mà de 
l’administració, sense que hi hagueren polítiques concretes destinades a donar resposta a les 
seues necessitats.

Per això, des de 2015 li hem vingut demanant a aquesta nova Conselleria les mesures 
necessàries que garantisquen poder dur a terme un ensenyament de qualitat. Però la realitat dels 
Centres d’Educació Especial a dia d’avui és  un indicador objectiu de que estem molt lluny d’on 
volem arribar. 

Avui 9 de març hem vingut a reivindicar a la Conselleria d’Educació i al Govern Valencià el principi 
d’equitat. Perquè allò que fa gran a una societat no sols és la seua capacitat de garantit que tot el 
món, independentment del seu context de procedència o de la seua situació, puga accedir a tots 
els drets fonamentals (vivenda, al treball, dependència, pensions, sanitat, educació...), sinó que a 
més a més, ho puga fer de forma integra.

Per aquesta raó, les administracions públiques han de posar tots els recursos i els mitjans per 
garantir totes les persones poden gaudir d’una forma efectiva dels drets que considerem 
fonamentals, entre els quals es troba el dret a una educació pública i de qualitat.

L’alumnat dels nostres Centres d’Educació Especial tenen unes potencialitats que, per poder 
arribar a desenvolupar-les, necessiten dels professionals i recursos necessaris, adequats a les 
diferents situacions i realitats.

És per això que avui li demanem a la Conselleria d’Educació que pose en marxa de forma 
imminent un pla estructural de mesures encaminades a millorar la qualitat dels centres d’educació 
especial amb les següents mesures:

• Negociació immediata d’unes plantilles que garantisquen l’atenció de l’alumnat: 
professorat, orientadors/es,treballados/es socials, infermer/a a temps complet, incorporació
del perfil de terapeuta ocupacional, mestre/a de suport per etapa educativa i un educador/a
per aula, mestres d´educació física i música en funció del nombre d'unitats, etc.

• Possibilitat de demanar de forma extraordinària l’ampliació de plantilla davant necessitats 
concretes o de matrícula sobrevinguda, sense haver d’esperar mesos sense que arriben 
les persones sol·licitades.

• Accions encaminades a estabilitzar les plantilles dels centres com són les comissions de 
serveis específiques.

• Adequar les normatives i les plataformes informàtiques de gestió a la realitat i l’especificitat
de l’ensenyament: ROF propi, currículum específic, etc.

• Posada en marxa d’un pla integral de revisió dels centres per tal de millorar les 
instal·lacions i les infraestructures, així com d’adaptar-los a les necessitats de l’alumnat.



• Dotar als centre dels recursos econòmics necessaris en funció de les necessitats del 
centres, del seu alumnat, els materials pedagògics, pressupost de menjador, etc. No es pot
asignar un pressupost predeterminat sense tindre en compte aquestes variables.

• Actuacions conjuntes entre les Conselleries per desenvolupar protocols i accions 
concretes:  beques, programes de formació i ocupacionals, asistència sanitària, etc. 

• Coordinació institucional entre les conselleries, les Diputacions i les Administracions locals 
per garantir una oferta d’oci i de treball per al nostre alumnat. 

Podríem resumir tots els punts en un: garantir que el nostre alumnat pot accedir de forma plena a 
una educació pública i de qualitat. Eixe ha de ser el nostre fi com a societat, perquè garantir el 
principi d’equitat és el que ens farà grans a totes i a tots.

Finalment, volem agrair a totes les persones que heu vingut avui a aquesta Plaça de Manises per 
a reivindicar les millores en els centres d’educació especial i, a més a més, volem acabar el 
manifest posant en valor el treball que es fa dia a dia en els Centres d’Educació Especial per 
garantir, amb o sense el personal i els recursos necessaris, que tot el nostre alumnat puga accedir
al dret a l’educació pública i de qualitat.  

Moltes gràcies.

València, 9 de març de 2019


