
Els continguts de la Llei Orgànica d'Educació (LOE) no han millorat amb
la seua tramitació pel Congrés dels Diputats. Les mobilitzacions impul-
sades per la dreta social, religiosa i política han tingut més influència en
el Govern que les propostes dels sectors progressistes que es van mobi-
litzar el 14 de desembre. A la tramitació de la LOE ara només li resta el
tràmit pel Senat on els representants de la dreta i els pactes d’Estat
poden empitjorar-la més. I no cal oblidar que una volta promulgada al
País Valencià la llei l’haurà de desenvolupar un Govern del Partit Popular.
Per això, partint de l'ampli consens sobre la necessitat d'adequar el sis-
tema educatiu als requeriments actuals i futurs, continuem proposant: 

- Un sistema educatiu per a tots i totes que garantisca l'equitat i la igual-
tat d'oportunitats 
- La xarxa de centres de titularitat pública, des de l'Educació Infantil, ha
de ser l'eix vertebrador del sistema educatiu. 
- Un ensenyament públic de qualitat que millore les condicions de treball
en els centres educatius
- Transparència, participació i gestió democràtica en tots els centres 
- Un ensenyament laic que respecte totes les opcions de pensament 
- Un ensenyament que reconega la interculturalitat i la llengua i cultura
del País Valencià. 
- Un finançament adequat de l'educació que prioritze socialment i la polí-
ticament l’ensenyament públic, que avance de manera decidida cap el
7% del PIB
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MÚSICA I RONDALLES
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Organitzen: Federació Escola Valenciana;
Federació de Moviments de Renovació
Pedagògica del País Valencià;Sindicat de
Treballadores i Treballadors de
l’Ensenyament del País Valencià –
Intersindical Valenciana (STEPV-Iv) ;
Confederació General del Treball (CGT);
Sindicat d’Estudiants (SE) ; Bloc
d’Estudiants Agermanats (BEA);
Coordinadora d’Estudiants del Països
Catalans (CEPC); 

Adhesions: Valencians pel Canvi;
Entrepobles, Esquerra Unida del País
Valencia (EUPV); Bloc Nacionalista
Valencià (BLOC). Esquerra Republicana
del País Valencià (ERPV); Partit Comunista
del País Valencià (PCPV); Partit Comunista
dels Pobles d'Espanya (PCPE);
Candidatura Unitat Popular (CUP);
Izquierda Republicana (IRPV); 


