
El document no respon a les expectatives de canvi creades en el mes de 
desembre
STEPV considera que el document de Conselleria no suposa cap 
gir de la política educativa del govern popular

Després de dos mesos de negociacions, l’administració educativa ha presentat un 
document que resumeix les seues posicions en cadascun del punts reivindicatius de la 
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic.

STEPV ha fet un informe detallat sobre el document i conclou que no hi ha un gir en la 
política educativa, sinó més bé tot el contrari. Les propostes de l’administració plasmades 
en el document són pràcticament les mateixes que tenia a 1de setembre de 2008, abans 
de l’inici de les mobilitzacions de la Plataforma.

El document continua incidint en mantenir les polítiques del govern popular en casos com 
el manteniment de l’ordre d’Educació per a la Ciutadania, el nomenament digital dels 
tribunals per a seleccionar la inspecció educativa, el manteniment “sine die” dels 
barracots, la moratòria a 10 anys per a la catalogació lingüística, la no revisió del Decret 
sobre admissió d’alumnat i l’aposta poc decidida per eradicar el fracàs escolar. 

A més, no hi ha cap compromís concret en l’establiment d’una xarxa pública que atenga 
l’oferta de places per a 0-3 anys, la revisió i actualització de les plantilles es fia a la 
negociació en grups de treball sota la premissa de recatalogar les places actuals o 
habilitar places itinerants només per a ampliar la plantilla d’anglés, i es presenten com a 
novetat programes que ja duen anys en el sistema educatiu (PASE, PROA, PDC, PACG) 
o d’altres que s’implanten per desenvolupament de la LOE (Llei Orgànica d’Educació) com 
els Programes de Qualificació Professional Inicial.

És per això que STEPV no pot fer una valoració positiva del document, perquè no respon 
de manera satisfactòria a les expectatives en la comunitat educativa, el passat 15 de 
desembre, quan, sota el compromís de canviar la política d’imposicions, d’ocurrències i 
d’atacs al professorat i a l’ensenyament públic, la Secretària Autonòmica, en representació 
del president Francisco Camps, va firmar un document que va suposar la desconvocatòria 
d’una vaga general en l’ensenyament públic valencià.

 STEPV afirma que el document presentat ara incompleix els acords establerts i és una 
burla als milers de persones que es van mobilitzar per un gir en la política educativa del 
govern valencià.

El Sindicat critica, a més, la dilatació deliberada del tancament de la negociació pensada 
per a impedir una resposta contundent de la comunitat educativa, ja que aquest mateix 
document s’haguera pogut presentar el 15 de febrer, data límit de finalització de les 
negociacions.

STEPV denuncia que, mentre es produïa aquesta negociació sobre aspectes 
determinants del sistema educatiu valencià, la Conselleria d’Educació i, especialment, el 
Conseller, Alejandro Font de Mora, han mantingut la seua actitud prepotent i la seua 
nefasta política d’ocurrències. 



Constatant, per tant, que el document de Conselleria no comporta cap gir en la política 
educativa de l’administració valenciana i que el Conseller reitera la seua actitud impositiva 
i d’ocurrències, STEPV considera que, tant el Conseller com la Secretària Autonòmica 
Educació, en qui ha delegat la negociació, haurien de presentar la dimissió i donar pas a 
un nou equip de govern que atenga les peticions de la comunitat educativa. Mentrestant, 
STEPV proposarà a la Plataforma, al professorat i a la comunitat educativa que s’acorde 
un calendari de mobilitzacions que contemple la vaga ajornada a desembre.
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