
28 d'abril: Convocatòria de vaga a l'ensenyament públic

El pròxim dimarts, dia 28 d'abril, hi ha convocada una vaga a tot l'ensenyament 
públic valencià per tal de denunciar que la Conselleria d'Educació i el propi Conseller, 
amb la seua ostentosa falta de capacitat de consens i la seua extremada capacitat de 
crear  cortines  de  fum,  han  traït  les  esperances  que  van  nàixer  arran  de  la 
multitudinària manifestació del mes de desembre de 2008 a la ciutat de València.  

Eixes  esperances  es  dipositaren  en  el  començament  d'una  etapa  de 
negociacions entre la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic, la qual agrupa 
les  organitzacions  que  representen  mares  i  pares  d'alumnes,  el  professorat  i 
l'alumnat, i la Conselleria d'Educació. Els temes a tractar tenien i continuen tenint una 
incidència molt important sobre la millora de la qualitat de l'ensenyament públic i les 
condicions de treball del professorat: millor finançament dels centres educatius i dels 
sistema educatiu valencià, millors condicions per al desplegament de la LOE, millors 
infraestructures  educatives,  millors  i  més  nombroses  plantilles  de  professorat  i 
personal  no  docent,  millors  equipaments  materials  i  tècnics,  millors  programes 
educatius específics,  millors  criteris  d'escolarització,  millor  gestió  de les borses  de 
treball, millor gestió de les baixes laborals... En definitiva, una aposta ferma i sense 
ambigüitats de la Conselleria d'Educació per l'Ensenyament Públic Valencià.

La regulació de part de la Conselleria de com s'havia d'impartir 'Educació per a 
la Ciutadania i els Drets Humans' va representar la gota que fa vessar el got, perquè 
va  encendre  la  metxa  dels  descontent  de  les  comunitats  educatives  contra  una 
administració que quan legisla ho fa per a retallar pressupostos, per a amputar lleis 
orgàniques i perquè el currículum escolar, allò que s'impartix a classe, siga inviable de 
donar, un destarifo que no té nom. Per això s'ompliren de gom a gom els carrers de 
València amb un clamor contra la política educativa del Govern Valencià. Per això hi 
hagué una assistència de més de 50.000 persones.

La Conselleria d'Educació, amb el seu Conseller al davant, han volgut impedir, 
des del  començament de les negociacions, qualsevol  acord, qualsevol  avanç en la 
direcció de les millores educatives abans descrites. En lloc de consensuar, el Conseller 
Font de Mora ha iniciat una fugida cap avant anunciant mesures que alimenten els 
titulars de premsa i els noticiaris de TV. La joia d'estes campanyes és la introducció 
del xinés en el sistema educatiu valencià, com sempre sense garanties suficients. Els 
programes plurilingües o multilingües en són un altre exemple, sense planificació, ni 
perspectiva de futur. Mentrestant, els programes d'ensenyament en valencià continuen 
estancats administrativament, silenciats institucionalment, condemnats a l'ostracisme 
i castigats perquè la creixent demanda ho deixe córrer, abandone. 

El 28 d'Abril tots i totes a València

M A N I F E S T A C I Ó
19 h Plaça Manises

  




