
 

 

 

 

  

• Perquè no es massifiquen les aules amb un augment del 20% més 
d'alumnes en Infantil, Primària, Secundària, Formació Professional, 
Batxillerat, Idiomes, EPA, Ensenyances musicals,  d'Arts Plàstiques, etc. 

• Perquè no s'eliminen programes educatius, de compensatòria  que atenen 
a la diversitat de l'alumnat i a la integració escolar. 

• Perquè la substitució de professors siga immediata i no queden desatesos 
els estudiants. 

• Perquè els Centres mantinguen la seua oferta actual de modalitats de 
batxillerat, que volen eliminar. 

• Perquè no es paralitze la Formació Professional de dos cursos complets 
amb més continguts pràctics. 

• Perquè es mantinguen els menjadors escolars i no  s’anul.le o es reduïxca  
l'import de les beques de menjador. 

• Perquè no s'elimine l'actual bono llibre i seguisca la seua generalització 
en tota la secundària. 

• Perquè es  cree una xarxa d'infantil pública i no es rebaixe  l'import de 
l'actual bono infantil. 

• Perquè no disminuïsquen les beques en cap nivell educatiu. 
• Perquè no se suprimisca el transport escolar. 
• Perquè no augmenten  les taxes universitàries. 
• Perquè no s'externalitzen i privatitzen serveis educatius públics que al 

final repercuteixen econòmicament sobre el conjunt de la societat. 
• Perquè es construïsquen  els més de 200 centres educatius pendents i 

desapareguen els barracons. 

 

• Perquè en els dos últims cursos, la Conselleria d'Educació ha acomiadat 
al 2422 docents. 

• Perquè no admetem que a 7000 interins/es se'ls furten dos mesos de 
salari i siguen enviats a l’atur. 

• Perquè no admetem la retallada del 50% del complement de formació, 
bàsic per al nostre reciclatge. 

• Perquè no s'augmenten les ràtios d’alumnes per aula i s'eliminen grups 
en els distints nivells educatius. 

• Perquè no desplacen i suprimisquen dels seus centres de treball a milers 
de funcionaris/àries. 

• Perquè no acomiaden  milers d'interins/es i professors/es associats. 
• Perquè es garantisquen les despeses de funcionament dels centres. 
• Perquè no estem d'acord en què les baixes mèdiques no es cobrisquen 

des del 1r dia. 
• Perquè no reduïsquen l'import del nostre salari quan estiguem malalts. 
• Perquè no admetem la supressió de 800 professors de Formació  

Professional, en desdoblaments. 
• Perquè es cobrisquen les  jubilacions amb oferta d'ocupació pública en 

educació per a disminuir les xifres de l’atur. 
• Per a evitar la reducció del personal d'administració i serveis educatius 

complementaris dels centres. 
• Política de desprestigi cap al professorat i cap a la funció pública per a 

justificar la política de retallades. 
 
  Davant de totes aquestes mesures polítiques  i unides a les de sanitat, de la reforma laboral, de la pujada d'imposts, de l'IVA, de la reducció de les pensions, del 

pagament de les autopistes, de la destrucció d'ocupació públic i privat, … entenem que la societat ha de reaccionar i prendre mesures. 
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València, 21 de maig del 2012 

PER A DEFENDRE ELS DRETS DE MARES, PARES I 
ESTUDIANTS 

PER A DEFENDRE LES CONDICIONS LABORALS DELS 
DOCENTS I LA QUALITAT DE L'EDUCACIÓ  

A TOTS ELS PARES/MARES D'ALUMNES DEL  CEIP "MAX  AUB" 

Des de l'Assemblea de Mestres del CEIP MAX AUB volem donar a conéixer el rotund rebuig de la política imposada pel Govern Central i pel Govern 

Autonòmic  valencià en matèria educativa així com a  la política de desprestigi cap al professorat i  cap a la funció pública per a justificar la política de 

retallades. 

 


