
Davant la rectificació de Conselleria que permet la impartició d'EpC en valencià o
castellà, l'acord sobre la negociació de les revindicacions de la Plataforma i l'ajor-
nament de la vaga del proper 17 de desembre, STEPV fa les valoracions següents:

1.- L'èxit de la mobilització de la comunitat educativa davant el conflicte generat
per l'administració valenciana ha estat imprescindible per fer retrocedir a l'admi-
nistració en la seua obstinació d'impartir EpC en anglés i aconseguir un calendari
de negociació dels punts del manifest de la Plataforma. 

2.- STEPV ha defensat fins a l'últim moment en les reunions de la Plataforma la
necessitat de mantenir la convocatòria de la vaga per al dia 17 de desembre, per-
què el calendari de negociació era massa llarg i no comprometia a l'administració
i perquè la circular d'EpC no explicitava que el professorat pot impartir la matèria
en valencià o castellà. Finalment, l'administració ha acceptat les esmenes propo-
sades pel Sindicat en aquest sentit (avançar les negociacions fins al 15 de febrer i
explicitar que el professorat podrà impartir EpC en les llengües oficials).

3.-. 3.-. El Sindicat entén que la unitat de la comunitat educativa en el marc de la
Plataforma ha estat indispensable per aconseguir la rectificació del govern valen-
cià i l'acceptació de les reivindicacions i, per tant, ha optat per mantenir aquesta
unitat malgrat els posicionaments divergents respecte a mantenir o no la convo-
catòria de la vaga del 17D. És important, davant l'obertura d'un procés negocia-
dor, mantenir la unitat de la Plataforma perquè permetrà defensar amb més força
les posicions de la comunitat educativa.

4.- Tanmateix, STEPV estarà vigilant que els compromisos adquirits per l'adminis-
tració es duran a terme i consultarà amb cada sector implicat en les negociacions
i amb el conjunt del professorat els mínims acceptables en cada punt de la nego-
ciació. Si no es així, STEPV proposarà la represa de les mobilitzacions de la comu-
nitat educativa i de la fixació de la jornada de vaga finalment ajornada.
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de la Conselleria es duran a terme




