
 
  
 

 
 
 

 
La Plataforma es solidaritza amb els companys i companyes de l’IES 

Las Norias de Monforte 
La Plataforma exigeix una solució immediata  

al Manjón – Cervantes  
La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic 
aprova un calendari informatiu – mobilitzador per a 
convocar l’atur educatiu de 28 d’abril 
  
La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic reunits en la nit del dimarts 17 de 
març va tractar diferents punts relatius a l’ensenyament com la convocatòria d’atur 
educatiu del 28 d’abril, l’expedient obert a l’IES Las Norias i la situació actual del col·legi 
Majón Cervantes d’Alacant. 
 
La Plataforma després la convocatòria d’atur educatiu motivat pel document presentat per 
la Conselleria d’Educació valorat com a insuficient per les següents raons:  

• S'ajorna la creació d’una xarxa de centres d’educació infantil de 0 a 3 anys  
• No es rectifica de manera visible el disbarat de la EpC 
• Es burocratitza la proposta de plurilingüisme  
• No s'aborda deliberadament la revisió de les plantilles, la forma de provisió de llocs 

i la incorporació de personal administratiu i de recolçament educatiu als col·legis de 
primària  

• No es vol abordar la modificació de la normativa reguladora de l'admissió 
d'alumnes  

• No s'aborda amb fermesa l'elaboració d'una norma marc (decret) que proporcione 
més seguretat a uns processos tan crucials com la renovació i selecció de 
directors. 

• El procés de selecció d'Inspectors accidentals no respon als objectius bàsics de 
mèrits, capacitats, rigor, experiències prèvies en llocs anàlegs, comissió de selecció 
independent.  

• No s'aborda de cap manera el problema del fracàs escolar valencià. 
• Li neguen a la comunitat educativa la possibilitat d'intervenir en la planificació del 

mapa escolar i l'eliminació dels barracots en un temps raonable. 
• Fer una moratòria de 10 anys per a la catalogació lingüística. 

  
Va acordar un primer calendari de mobilitzacions: 

- Tancaments als centres educatius i confecció de pancartes per la llibertat 
d’expressió. La Plataforma es tancarà a l’IES Badia de Baver el pròxim 24 de març 

- Actes públics informatius el 30 de març. La Plataforma promourà debats amb els 
motius de l’atur educatiu del 28 d’Abril.  

- Concentració a la porta de la Direcció Territorial d’Educació, carrer Carratalá, 47 
d’Alacant,   el pròxim 2 d’abril a les 19 hores.   

 



 
 A més, la Plataforma, davant l’expedient obert al Director de l’IES Las Norias de 
Monfort, vol expressar el seu suport al centre i a l’equip directiu i en especial al director, 
considerant que la llibertat d’expressió no pot ser una infracció ni estar penalitzada, 
perquè posar boca baix una foto de Font de Mora no és un insult ni una desqualificació 
personal sino una protesta a la política educativa de la Conselleria expressada al tradició 
valenciana començada amb Felip V a Xàtiva. 
  
També va tractar la situació creada amb el col·legi Manjón – Cervantes i exigeix que la 
situació no  acabe deixant sense oferta eductiva a un barri, on la comunitat escolar té dret 
a tindre l’oferta educativa al costat de la seua casa. I confiem que la resposta de 
l’administració siga eficaç i no acabe sent un altre “Benalúa”. Per això considerem 
imprescindible no perdre l’ús educatiu que aquest espai té des de fa 70 anys. 
 
 
AMB AQUESTA EDUCACIÓ, FONT DE MORA DIMISSIÓ 

 
 
 
  


