
L'ESCOLA PÚBLICA NO ES TANCA

MANIFEST DE LA TROBADA DE PLATAFORMES

EN DEFENSA DE L'ESCOLA PÚBLICA 

Amb el nou arranjament escolar (la planificació del nombre d'escoles, línies i unitats 
d'infantil  i  primària  per  al  curs que ve)  la Conselleria d'Educació retalla d'una forma sense 
precedents moltes unitats, sobretot d’infantil, fins al punt de tancar algunes escoles públiques, i 
reubica l'alumnat en altres centres.

L'explicació que dóna la Conselleria al nou arranjament escolar és una nova fal·làcia: la 
reducció de la natalitat al País Valencià. I és cert que s'ha reduït la natalitat, però el que no ens 
expliquen és per què aquestes retallades de plantilla es van iniciar en secundària el curs 2010-
2011, any en el qual es va incrementar l'alumnat als centres del País Valencià.

 Tampoc  ens  expliquen  com  el  tancament  de  les  línies,  unitats  i  escoles  implica 
l'augment de les ràtio en infantil i primària en alguns centres a 30 alumnes, quan hauria de 
ser de 25 (que ja és alta). Algú sap on queda l'atenció a la diversitat amb trenta alumnes a 
l'aula?

 Pareix  que  s'han  oblidat  dels  més  de  300  milions  d'euros  que  el  Banc  Europeu 
d'Inversions li va prestar a la Conselleria d'Educació per a realitzar el Pla Crea Escola II, amb 
la finalitat de renovar les escoles que estigueren en mal estat o en barracons. Un altre forat 
negre en la galàxia valenciana.

 Tampoc ens expliquen  per què amb aquestes supressions s'eliminen  tantes  línies en 
valencià, les quals han sigut la pedra angular de la normalització lingüística. Caldria recordar 
que aquesta línia d'actuació ha estat la mateixa que s'ha seguit amb els mitjans de comunicació 
com TV3 o Radio Televisió Valenciana.

 Però,  el  més  curiós  de  tot  és  com  de forma  paral·lela  a  la  planificació  dels 
tancaments de les escoles públiques, s'amplien els concerts privats i, fins i tot, la cessió 
de  forma  gratuïta  de  parcel·les  municipals  públiques a  empreses  privades  per  a  la 
construcció dels anomenats Centres d'Iniciativa Social (CIS). Els serveis i els espais públics 
convertits en una mercaderia.

 Darrere d'aquestes mesures només es troba una política perfectament dissenyada per 
a desnonar l'ensenyament públic, que s'ha materialitzat amb les reduccions de les plantilles, 
la rebaremació del personal interí, l'augment de ràtios i les retallades en beques de menjador,  
llibres i transport al nostre alumnat.

 Però nosaltres hem de continuar i fer nostra la lluita que s'ha iniciat en moltes escoles 
amb  les tancades i  les protestes com les del  Cremona d'Alaquàs,  l'Herrero de Castelló,  el 
Martínez Valls i Bonavista d'Ontinyent o el Ciutat d'Oviedo de Torrevella. In sapientia libertas:  
en la saviesa està la llibertat.

Són un exemple  de  lluita  i  dignitat,  però  sobretot  són  coneixedors  del  fet  que  les 
nostres escoles públiques són uns dels pocs espais d'integració i cooperació que ens queden.

Perquè ens l’estimem. Perquè és de tots i  totes. Perquè és una qüestió de justícia 
social.

L'ESCOLA PÚBLICA NO ES TANCA.


