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Hola companyes i companys:

Ens adrecem a vosaltres per tal de presentar-vos la Campanya d'Educació Infantil
que hem engegat per denunciar la problemàtica que dia a dia arrossega l'Educació Infantil
en els centres públics.

Pensem que és el nostre dret i deure denunciar aquestes mancances que com a
professionals, que volem dignificar la nostra tasca, estem patint dia a dia. Per tant, us
demanem que participeu en aquesta.

Davant de les noves expectatives que el nou Conseller ha creat amb les seues
declaracions públiques i l’anunci del PACSE (Pla d'actuacions per a la Qualitat del
Sistema Educatiu).

És per això, que l’objectiu de la Campanya és trametre-li al Conseller les nostres
reivindicacions i exigir-li que les seues declaracions d'intencions es convertesquen en
realitats.

Per tant, us adjuntem un manifest per tal que siga aprovat per la Junta Directiva de
la vostra Associació i el trameteu al Conseller, bé per correu ordinari o per fax, i a la
vegada ens feu arribar una còpia al sindicat.

Hble Sr. Conseller de Cultura, Educació i Esports Esteban González Pons
Avda. Campanar, 32
46015-València                  Fax: 96 386 65 09

La campanya pretén que l’Administració Valenciana obriga un veritable procés de
negociació que considere aquesta etapa com educativa, millore i adapte les instal·lacions,
es reduesquen les ràtios, es dote de més personal els centres que escolaritzen alumnat
d’infantil.

L’STEPV-Iv considera que les ràtios de les aules d’infantil són massa elevades,
molts centres no tenen les instal·lacions ni les infrastructures adequades ni adaptades per
l’escolarització de l’alumnat d’infantil. En eixe sentit, el sindicat denuncia que la
generalització de la matricula a 25 alumnes ha produït un gran malestar entre el
professorat i la Comunitat Educativa i atempta contra la qualitat de l’ensenyament i contra
la importància que aquesta etapa té en el desenvolupament de l’alumnat. Es reivindica la
reducció immediata de les ràtios, la creació de noves aules als centres i la construcció de
noves escoles als barris i localitats deficitàries de llocs escolars públics. També s’exigeix a
les Administracions Públiques l’adaptació dels espais al R.D. 1004/1991 de 14 de Juny de
1991 que regula els requisits mínims dels centres educatius.

A més a més, el sindicat reivindica una xarxa pública d’Escoles Infantils per
escolaritzar l’alumnat de 0-3 anys. La Generalitat Valenciana disposa d’una trentena
d’Escoles Infantils que no poden fer front a tota la demanda de llocs escolars públics.

Castelló a 1 de desembre de 2003


