
No a la concertació dels batxillerats 
Els sindicats amb representació a la Mesa Sectorial d'Educació (ANPE, CSI-
CSIF, FE-CCOO-PV, FETE-UGT, STEPV-Iv), la Junta de Personal Docent 
de Castelló (USO), la Federació d’Associació de Pares i Mares d’Alumnes 
Penyagolosa de Castelló (FAPA-Penyagolosa) i Federació Valenciana 
d’Estudiants (FAAVEM), davant la publicació de l’ordre que regula la 
concertació dels batxillerats en els centres privats denunciem que questa 
ordre no ha estat consultada ni negociada amb aquestes organitzacions 
sindicals ni dictaminada pel Consell Escolar Valencià.  

El govern de la Generalitat ha aprovat la concertació dels batxillerats 
d’amagat i de forma precipitada, sense comptar amb la comunitat educativa, 
cosa que demostra l’estil antidemocràtic i privatitzador. Aquesta actuació 
incideix en la concertació d’unitats privades, ja que en anterioritat ja van 
concertar Cicles Formatius. 

Considerem que aquesta actuació suposa un atac a l’ensenyament públic i el 
malbaratament dels diners públics per afavorir interessos privats. Ara,  la 
prioritat de les inversions a l’educació ha de passar per la millora de l’oferta 
pública dels batxillerats, per la reducció de ràtios i per la continuïtat de les 
línies en valencià per garantir a tota la població l’accés a aquests estudis. 

En aquests moments la concertació per al proper curs es podrà dur a terme 
en 72 centres privats (8 a Castelló, 18 a Alacant  i 46 a València, 23 dels 
quals situats a València ciutat). 

És per això que, amb l’objectiu de paralitzar l’aplicació d’aquesta normativa, 
les organitzacions sindicals hem acordat fer una primera sèrie d’actuacions 
que es concreten en: 

 - Penjada de pancartes a tots els centres públics amb el lema: ACÍ HI 
HA PLACES DE BATXILLERAT PÚBLIQUES I GRATUÏTES, NO A LA 
CONCERTACIÓ DE BATXILLERATS. 

 - Convocatòria d’una concentració als Serveis Territorials d'Alacant, 
Castelló i València, el proper dilluns dia 21 de maig de tot el professorat a les 
18.30 hores, i al mateix temps sol·licitud d’una entrevista amb els directors 
dels serveis territorials. 

 - Convocatòria de concentracions –amb braçalet negre– d’una durada 
de 5 minuts, el dia 24 de maig, a l’hora del descans, dels IES amb el lema 
PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC, NO A LA CONCERTACIÓ DE 
BATXILLERATS. 

 - Sol·licitud de convocatòria urgent de la Mesa Sectorial d'Educació. 



 - Sol·licitud al Consell Escolar Valencià per tal que les organitzacions 
representades es pronuncien sobre aquesta decisió. 

 - Convocatòria de Claustres Extraordinaris a tots els centres per 
demostrar el seu rebuig. 

Exigim doncs, el manteniment de tots els llocs de treball i de totes les unitats 
dels centres públics. 

Si no hi ha una resposta satisfactòria, continuarem convocant mesures de 
pressió. 

 

Castelló, 18 de maig de 2007 

 
 
 
 

   

   

  

 

 


