
Escrit d’AUTOINCULPACIÓ del Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del 
País Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) per instar els IES a impartir EpC en valencià o castellà 

 

Els membres del Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadores i Treballadors de l’Ensenyament del País 

Valencià-Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) que signen aquest document s’autoinculpen d’haver instat els instituts 

d’educació secundària valencians perquè oferten l’assignatura d’Educació per a la Ciutadania a 2n d’ESO en valencià o 

castellà, d’acord amb el programa lingüístic del centre, contra l’article 3.1 de l’Ordre de 10 de juny de 2008, de la 

Conselleria d’Educació, per la qual s’establixen formes d’organització pedagògica per a impartir la matèria Educació per 

a la ciutadania i els drets humans en educació secundària obligatòria, que obliga a la impartició d’aquesta matèria en 

anglés i contra la Resolució d’1 de setembre de 2008, del director general d’Ordenació i Centres Docents i del director 

general de Personal, per la que s’establixen orientacions metodològiques, didàctiques i organitzatives per a la impartició 

de la matèria Educació per a la Ciutadania i els Drets Humans en l’Educació Secundària Obligatòria en  compliment de 

les interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que obliga al professorat d’anglés a 

“vehicular” la matèria d’Educació per a la Ciutadania. 

Aquesta autoinculpació ve motivada perquè el Secretariat Nacional de STEPV-Iv considera que l’Ordre de 10 de juny 

de 2008 no s’ajusta a llei perquè va contra les següents normes de rang superior: Decret 234/1997, de 2 de setembre, 

del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional dels instituts d’educació secundària, el Reial 

Decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel qual s’estableixen els ensenyaments mínims corresponents a l’Educació 

Secundaria Obligatòria, i el Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel qual s’estableix el currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria a la Comunitat Valenciana. Així mateix, l’Ordre de 10 de juny de 2008 no  

respecta el programa lingüístic dels instituts de secundària i, per tant, l’autonomia pedagògica dels centres, ni la 

llibertat de càtedra del professorat. 

També considera que la Resolució d’1 de setembre no s’ajusta a llei perquè el professorat d’anglés no té l’atribució 

docent per a “vehicular” la matèria d’Educació per a la Ciutadania d’acord amb el Proyecto de Real Decreto por el que se 

definen condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, 

la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial, y se establecen las especialidades de los cuerpos 

docentes de enseñanza secundaria. Aquesta atribució només la té el professorat de les especialitats de Filosofia i de 

Geografia i Història. 

Molts instituts de secundària han comunicat a la inspecció educativa que impartiran la matèria en valencià o castellà 

fent ús de la seua autonomia i d’acord amb el pla lingüístic del centre aprovat pel Consell Escolar i la normativa vigent 

de rang superior a l’Ordre de 10 de juny de 2008 i la Resolució d’1 de setembre de 2008 i han sigut objecte de pressions 

per part de la inspecció educativa i d’amenaces d’obertura d’expedients disciplinaris i imposició de sancions 

administratives. Tanmateix, coneixedors de les conseqüències d’aquesta decisió, no han modificat la seua postura 

inicial. 

El Secretariat Nacional de STEPV-Iv va instar als instituts de secundària que oferiren en els documents de 

matriculació per al curs 2008/09 la possibilitat que l’alumne i les famílies optaren pel valencià o el castellà com a 

llengua vehicular per a impartir l’esmentada matèria i, per tant, se sent corresponsable de la decisió dels centres que 

han decidit impartir la matèria en una d’aquestes llengües, sent coneixedors de les conseqüències d’aquesta decisió.  

Signen, en nom del Secretariat Nacional de STEPV:  


