
EXPOSE
Després de rebre les queixes d’antics i actuals alumnes per motiu de les més que 
dubtoses pràctiques educatives del professor Francisco Javier González Darder, el 
consell de l’estudiantat considerem que hi ha raons de pes per a que aquest cas 
siga estudiat per la nostra institució.
Entenem que la Universitat Jaume I es caracteritza per tindre unes polítiques 
educatives que pretenen potenciar, per tal normalitzar, l’us del valencià a la 
universitat, així com el respecte a qualsevol llengua o cultura. Per això mateix els 
atacs reiterats al català i als catalans/valencians que realitza el professor del Grau 
en Mestre o Mestra d’Educació Primària, Francisco Javier González Darder, no 
poden quedar com una simple anècdota. Aquesta persona es dedica a 
desprestigiar una de les llengües oficials de la universitat, afirmant que és absurd 
estudiar i aprendre el valencià i que l’única cosa que s’aconsegueix és “embrutar-
se” de catalanisme. 
Des del consell de l’estudiantat recolzem que la llibertat de càtedra és i ha d'ésser 
molt ampla, però també pensem que ha de ser-ho dins dels límits del respecte i la 
tolerància, com ho fonamenten els estatuts de la UJI No deuria ser permès que un 
professor menyspree i ataque a una llengua i una cultura en una universitat 
pública, però encara menys que qualifique als seus alumnes de “perroflautas”, 
“pancatalanistas”, “mentirosos”, etc; afirmant que “hablar valenciano en una 
institución pública es como ir disfrazado de payaso a un entierro”,tot fent apologia 
de les metodologies educatives del franquisme.
Cal remarcar també que el professor té una programació nul·la (o no la compleix), 
ja que dedica la major part del curs a pronunciar discursos feixistes i generar 
debats on només ell hi participa menyspreant i difamant a qui intenta opinar 
diferent. A més a més, en el Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària, no es 
tracta només d'impartir coneixements, sinó també de formar en valors al seu 
alumnat. Per això mateix no és acceptable que en les seues classes s’estiga fent 
apologia a polítiques educatives feixistes pròpies de la dictadura franquista. 
Per últim hem de recordar que el senyor Gonzàlez Darder ja ha sigut declarat 
persona non-grata per l’escola LLuís Revest degut a les amenaces i la seua actitud 
feixista durant el període en el qual va exercir de tutor de pràctiques.
Per tot això i perquè considerem que “tots els membres del professorat han de 
defensar els principis i valors que arrepleguen els estatuts de la universitat”, i que 
hi ha actituds intolerables que mereixen una resposta clara des de la nostra 
institució:

SOL·LICITE

L’expulsió immediata del professor Francisco Javier González Darder pels atacs 
reiterats al català i a part dels seus alumnes a més de l’apologia constant de la 
dictadura Franquista.
La declaració per part de la universitat de persona non-grata a Francisco Javier 
González Darder, com ja va fer l’IES Lluís Revest.
La realització i difusió d’un comunicat per part de l’equip rectoral, recordant a 
professors i alumnes l’aposta pel valencià de la universitat.


