
  

 
València 30 març de 2009 

 
Benvolguda companya / benvolgut company: 
 
Com ja sabreu, des de l’inici de curs des de la Plataforma en Defensa de 
l’Ensenyament Públic estem tractant, entre totes i tots, de capgirar la política educativa 
de la Conselleria d’Educació. Malgrat els dos mesos intensos de negociació que hem 
dut a terme, no ha estat possible arribar a cap acord concret pel que fa als 13 punts 
reivindicatius que presentarem a l’administració educativa.  
 
El passat 15 de desembre la Plataforma va ajornar la vaga que estava convocada per 
al 17 d’eixe mes ja que la Conselleria va consentir negociar, un  darrere d’un altre tots 
els 13 punts esmentats amb les diferents organitzacions amb dret a la negociació que 
conformem la Plataforma. Aquesta va demostrar aleshores la seua voluntat de diàleg.  
A la fi d’aquest procés proposat per l’administració, la manca de compromisos i acords 
i la negativa a la rectificació de la política educativa del Consell representat pel 
Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora, ha propiciat la decisió de la Plataforma 
de convocar la vaga ajornada el passat mes de desembre i fer una crida a la 
mobilització a tota la comunitat educativa i CONVOCAR LA VAGA I EL TANCAMENT 
DELS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS el proper DIMARTS 28 D’ABRIL.  
 
El moviment social que va aglutinar tota la comunitat educativa amb les mobilitzacions 
del primer trimestre i que va fer possible la manifestació del 29N cal que es torne a fer 
sentir: la gestió del poder púlic del Partit Popular al País Valencià i en particular la 
seua política educativa han de canviar i solament ho podem aconseguir des de la força 
que ens dóna l’accio conjunta i el compromís de totes i tots nosaltres. Som optimistes, 
i ho som perquè tenim la raó. La raó que ens dóna el treball i esforç del dia a dia com a 
usuaris del sistema educatiu valencià.  
 
Amb aquesta carta rebreu un cartell per penjar al vostre centre i animar a tothom a 
sumar-se a la convocatòria de vaga i a les manifestacions del mateix dia a València, 
Alacant i Castelló. També us proposem un text per mostrar la vostra adhesió com a 
claustre educatiu, AMPA o consell escolar a la convocatòria: 
 

“El (claustre del professorat, AMPA o consell escolar) del centre 
__________________ ha decidit unirse a la convocatòria de vaga 
realitzada per la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic el 
proper DIMARTS 28 D’ABRIL en protesta per la negativa de la 
Conselleria d’Educació de rectificar la seua política educativa i assolir 



les reivindicacions exposades per la comunitat escolar al manifest de 
la Plataforma. 
Per això aquest (claustre del professorat, AMPA o consell escolar) 
anima a totes i a tots a sumar-se a la vaga i a fer visible l’aturada de 
les classes el proper 28 d’abril. 
Tots i totes a la vaga: el 28 d’abril aturem el sistema educatiu.” 

 
Desde la Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic us sol·licitem que 
realitzeu un claustre, consell escolar o reunió de l’AMPA extraordinaris abans de 
les vacances de Pasqua i ens transmeteu la vostra adhesió. 
 
Així mateix, també us animem a sumar-vos a la jornada de mobilització 
participativa als centres escolars del proper 23 d’abril, de la qual rebreu més 
informació en breu.  
 
Rebeu una cordial salutació. 
Totes i tots a la vaga del 28A. 
Oficina de Comunicació de la PDEP 
 
  


