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La Plataforma en defensa de l’Ensenyament Públic, formada per les organitzacions
FAPA-València, FETE-UGT PV, FE CCOO PV, STEPV, Escola Valenciana,
CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d'Estudiants,
Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària,
Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor i FAPAPenyagolosa convoca conjuntament a tota la comunitat educativa, pares i mares,
professorat i estudiants, en totes les etapes des de l'Educació Infantil a la
Universitat a la mobilització i a secundar la vaga del proper dijous 9 de maig.
Esta jornada de vaga està convocada a tota Espanya i els motius centrals són per
manifestar el nostre rebuig frontal a la LOMCE i a la política de retallades que estan
duent a terme tant els governs de Rajoy com el de Fabra.
Per tot això, la posició del PSPV-PSOE és:
• El rebuig frontal a la LOMCE, per ser una llei que suposa una contrareforma del

sistema educatiu que respon a les posicions ideològiques dels sectors més
conservadors i que va en perjudici de la igualtat en l’accés i la permanència en
els diferents nivells del sistema educatiu
• El rebuig a la política educativa del govern de Fabra que pretén el

desmantellament de l’escola pública. Alhora que deixa d’invertir en la construcció
i millora de les instal·lacions dels centres públics, adopta mesures com la cessió
de sòl públic per a construir centres privats concertats (els anomenats Centres
d'Iniciativa Social), la implantació del districte únic que amb l’excusa d’afavorir la
llibertat d’elecció de centre per part de les famílies l’únic que pretén és que els
centres privats amb més demanda que oferta seleccionen l’alumnat.
• El rebuig a les retallades en les ajudes i beques de llibres, transport i menjador
• El rebuig a les campanyes de desprestigi del professorat organitzat pels dirigents

del PP valencià intentant culpar del fracàs escolar, posant en dubte la seua
preparació i organitzant "caces de bruixes" com la realitzada per les Noves
Generacions del PP de Castelló.
• El rebuig a un model d’ensenyament de les llengües que l’únic que pretén és

marginar el valencià com a llengua vehicular.
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Per tot això, des de la Comissió Executiva Nacional del PSPV-PSOE vos animem a
participar en esta jornada de vaga del proper dijous 9 de maig i a acudir a les
manifestacions que tindran lloc a:
▪

València: 19h Plaça Sant Agustí. Punt de trobada PSPV: C/ Gravador
Selma (peatonal), Cantó carrer Sant Vicent, 18,30 h.

▪

Alacant: 18.30h. IES Jorge Juan. Punt de trobada PSPV: Escales de l'IES
Jorge Juan, 18h.

▪

Castelló: 19h. Plaça Maria Agustina. Punt de trobada PSPV: Davant la
Diputació a les 18,45h.

Esperant la teua assistència, rep una cordial salutació.

Blanqueria, 4
46003 València
Tel 961 111 016
Fax 961 111 001

Alfred Boix Pastor
Vicesecretari d’Organització
CEN PSPV-PSOE

Miguel Soler Gracia
Vicesecretari d’Educació, i
Integració Social CEN PSPV-PSOE
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Estimadas compañeras y estimados compañeros:
Vicesecretaria
d’Educació, i
Integració Social

Blanqueria, 4
46003 València
Tel 961 111 016
Fax 961 111 001

La Plataforma en defensa de l’Ensenyament Públic, formada por las organizaciones
FAPA-València, FETE-UGT PV, FE CCOO PV, STEPV, Escola Valenciana,
CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants,
Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària,
Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor y FAPAPenyagolosa convoca conjuntamente a toda la comunidad educativa, padres y
madres, profesorado y estudiantes, en todas las etapas desde la Educación Infantil
a la Universidad a la movilización y a secundar la huelga del próximo jueves 9 de
mayo.
Esta jornada de huelga está convocada en toda España y los motivos centrales son
para manifestar nuestro rechazo frontal a la LOMCE y a la política de recortes que
están llevando a cabo tanto los gobiernos de Rajoy como de Fabra.
Por todo ello, la posición del PSPV-PSOE es:
•

El rechazo frontal a la LOMCE, por ser una Ley que supone una contrarreforma
del sistema educativo que responde a las posiciones ideológicas de los sectores
más conservadores y que va en perjuicio de la igualdad en el acceso y la
permanencia en los diferentes niveles del sistema educativo.

•

El rechazo a la política educativa del gobierno de Fabra que pretende el
desmantelamiento de la escuela pública. A la vez que deja de invertir en la
construcción y mejora de las instalaciones de los centros públicos, adopta
medidas como la cesión de suelo público para construir centros privados
concertados (los llamados Centros de Iniciativa Social), la implantación del
distrito único que bajo la excusa de favorecer la libertad de elección de centro
por parte de las familias lo único que pretende es que los centros privados con
más demanda que oferta seleccionen al alumnado.

•

El rechazo a los recortes en las ayudas y becas de libros, transporte y comedor.

•

El rechazo a las campañas de desprestigio del profesorado organizado por los
dirigentes del PP valenciano intentando culparles del fracaso escolar, poniendo
en duda su preparación y organizando “cazas de brujas” como la orquestada
por las Nuevas Generaciones del PP de Castellón.
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•

El rechazo a un modelo de enseñanza de las lenguas que lo único que pretende
es marginar el valenciano como lengua vehicular.

Por todo ello, desde la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE os animamos
a participar en esta jornada de huelga del próximo jueves 9 de mayo y a acudir a
las manifestaciones que tendrán lugar en:
▪

Valencia: 19h Plaza San Agustín. Punto de encuentro PSPV: C/ Grabador
Selma (peatonal), esquina C/ San Vicente, 18,30 h.

▪

Alicante: 18.30h. IES Jorge Juan. Punto de encuentro PSPV: Escaleras del
IES Jorge Juan, a las 18h.

▪

Castellón: 19h. Plaza María Agustina. Punto de encuentro PSPV: Frente a
la Diputación a las 18,45h.

Esperando tu asistencia, recibe un cordial saludo.

Alfred Boix Pastor
Vicesecretario de Organización
CEN PSPV-PSOE

Miguel Soler Gracia
Vicesecretario de Educación e
Integración Social CEN PSPV-PSOE
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