
L a Conselleria d’Educació està aplicant una
retallada sense precedents d’unitats en els
centres educatius per al curs que ve.

Aquestes retallades comportaran la pèrdua de
llocs de treball del professorat interí, l’augment
del nombre d’alumnat per aula i, per tant,
l’empitjorament de la qualitat de l’ensenyament
públic i de les condicions de treball del
professorat.

Les retallades afecten tant a primària com a
secundària, batxillerat i cicles formatius. També
afecten especialment als grups en valencià i als
programes d’atenció a la diversitat (PROA, PASE,
Compensatòria, PDC, etc.).

La massificació a les aules que du aparellada
aquesta mesura per al curs que ve no és la millor
fòrmula per a lluitar contra uns índex de fracàs
escolar que arriba, al País Valencià, al 40%.

Conselleria pretén estalviar uns milers d’euros
a costa del sistema educatiu per a fer front a la
crisi, que ni el professorat ni l’alumnat han
provocat. Aquesta és la quota autonòmica de les
retallades anunciades pel govern espanyol. La
Conselleria ha fet, ara, una passa més en buscar
l’estalvi en les inversions en educació, cosa que el
govern espanyol no s’ha atrevit a fer, almenys, de
moment.

STEPV ja ha fet arribar a l’administració la seua
protesta i l’exigència del manteniment de les
unitats. Si Conselleria vol retallar despeses que
comence per deixar de concertar ensenyaments
no obligatoris, eliminar pretesos programes
contra el fracàs escolar com l’uniforme escolar,
ocurrències com l’optativa de xinés amb
professorat contractat extern al sistema,
subscripcions desmesurades a determinats
mitjans de comunicació que arriben a desenes a
tots els centres educatius, recuperar la gestió de
la construcció de centres escolars i la dissolució
del forat negre que representa CIEGSA, etc.
No hem de consentir que ni el professorat ni el
sistema educatiu públic paguen les
conseqüències de la crisi. Per això et convoquem
a manifestar el rebuig a aquestes mesures:

Dimarts 15 de juny
CONCENTRACIONS 18h
VALÈNCIA Palau Generalitat (Pl. Manises)
ALACANT Dir. Territorial d’Educació (Carratalà, 47)
CASTELLÓ Dir. Territorial d’Educació (Av. del Mar, 23)

PER LA QUALITAT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

CONCENTRACIONS 15 JUNY 18 H.

VALÈNCIA PALAU GENERALITAT (PL. MANISES)
ALACANT DIR. TERRITORIAL D’EDUCACIÓ (CARRATALÀ, 47)
CASTELLÓ DIR. TERRITORIAL D’EDUCACIÓ (AV. DEL MAR, 23)

NO
D’UNITATS, DE LLOCS DE TREBALL, 
DE GRUPS EN VALENCIÀ, 
DE PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT


