
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Les IV Jornades “Escola Pública i Transformadora” celebrades durant els dies 6 i 7 de Maig en l'IES “Clara 

Campoamor” de la ciutat d'Alaquàs reflecteixen el constant treball que els col·lectius convocants 

realitzen abordant temes transversals com:  

 Les polítiques d'Europa pel que fa a milers i milers de sol·licitants de persones asilades que moren 

ofegades en la seua travessia o detingudes en els camps “d'acolliment” que Europa ha desplegat com a 

signe de la seua “política humanitària”.  

 Els diferents relats sobre experiències pedagògiques “innovadores” als centres educatius amb 

l'objectiu d'obrir un debat i deliberar sobre elles, el perquè del seu auge, els seus orígens, les teories que 

les sustenten i les anàlisis que les reivindiquen o qüestionen.  

 La presència de les diversitats a l'escola i les dificultats que enfronten davant els estàndards 

normatius de l'educació reglada i de la institució escola com a reflex d'una societat que viu en tensió 

davant l'heterogeneïtat.  

 La reflexió sobre la importància de seguir treballant eixos com a privatització i mercantilització, el 

rebuig a la LOMCE i el disseny de futures polítiques educatives assenyalant els punts que seran d'agenda 

en el curt i mig termini.  

 La rellevància de l'alimentació ecològica, la importància d'implementar menjadors ecològics als 

centres educatius i el procés participatiu que s'ha obert des de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural per a consensuar un Pla d'Impuls a la Producció Ecològica.  

         A les següents pàgines presentem una síntesi de les ponències i adjuntem la declaració a la qual 

convocants i assistents s'han adherit de forma unànime. 

 

 

 

 

 



Divendres 6 de maig  

Presentació de les jornades 

 

La presentació de les jornades va estar a càrrec de Francesc García, president de FAPA -Horta 

Sud, Elvira García Campos, Alcaldessa de la ciutat d'Alaquàs, Fran Evangelista, Regidor 

d'Educació d'Alaquàs i Maria Ángeles Espert directora de l'IES Clara Campoamor d'Alaquàs. 

 

Francesc García ens introdueix en el treball que realitza la Interampa i FAPA-Horta Sud  des de 

fa set anys amb l'objectiu de debatre quina societat i quina educació volem, tot obrint l'espai 

cap a altres valors diferents a aquells que imperen en la societat d'avui. 

 

L'alcaldessa Elvira García agraeix la invitació, a més d'expressar clarament el seu suport a una 

educació pública transformadora, inclusiva i de qualitat i Fran Evangelista marca la 

importància que té la implicació de tota la comunitat educativa al costat dels veïns i de les 

veïnes en aquestes activitats. 

 

Finalment, Maria Ángeles Espert advoca per una escola pública i integradora i comenta les 

actuacions d'èxit que han començat a desenvolupar a l'IES Clara Campoamor, així com el seu 

equip d'integració i convivència. 

 

 

 

 

 



Paraules d'obertura de l'acte pels refugiats a càrrec de la politòloga Gabriela Levato. 

 

Amigues, amics, companys i companyes: 

 

Avui hem de començar mirant les fronteres d'Europa, on vides com les nostres lluiten per a 

aconseguir que es respecten els seus drets i la seua dignitat; dones, nens, ancians, joves, 

condemnats a superar periples, a passejar, a ser humiliades, a tornar sota les bombes dels 

seus propis victimaris, o a morir ofegades; persones que com s'ha dit: “porten la mort a la 

seua esquena i es troben amb un mur en els ulls”. 

 

Sabem que el sistema en el qual vivim és abans de res injust perquè es nodreix de la despulla i 

de la despossessió dels nostres drets i dels nostres recursos i això és raó suficient per clamar 

el nostre rebuig. 

 

Un rebuig feble enfront del grau de crueltat, cinisme i indiferència que han demostrat els que 

manen. 

 

Els que manen, vulnerant lleis, signant vergonyosos acords, aixecant tanques, reprimint, 

tancant fronteres i posant les persones com a moneda de canvi, sotmetent-nos a una ofensiva 

global que combat cada dia amb més armes, ocupant territoris, burlant sobiranies i fent-nos 

partícips de més injustícies. 

 

Els que manen, a esquena de valors fundacionals, de tractats signats, dels drets de les 

persones i les obligacions dels estats, estats securitaris que ens exposen a més violència i a 

més inseguretat. 

 

Els que manen, fomentant exclusió i racisme i alimentant neofeixismes que es fan cada 

vegada més nombrosos i més forts, i que per primera vegada des de la II Guerra Mundial 

poden arribar al poder. 

 

Els que manen, aliats d'aquells que diuen tenir les mans netes i cauen a les xarxes de 

l'extorsió i la corrupció que envileix la noble tasca de la política, més a prop de poders 

econòmics, mediàtics i polítics, i tan lluny de la ciutadania. 

 

Els que manen, amics ahir dels enemics d'avui, que justifiquen guerres, maten, empobreixen, 

devasten, sotmeten i destrueixen les petjades de cultures mil·lenàries, de les quals gens 

sabem i a les quals tant jutgem. 

 

Quants fantasmes poderosos s'enriqueixen mentre morim en les guerres? Síria, Iemen, l'Iraq, 

Afganistan, Somàlia, Eritrea, Líbia. 



 

Quants es mantenen ocults en els seus paradisos mentre ens fan viure en l'infern, mentre 

talen els nostres boscos i muntanyes, s'apropien dels nostres recursos i acaben amb vides 

valuoses de lluitadores com Berta Càceres, lluitadors com Nelson García i tants i tantes més?. 

 

Avui la defensa dels drets, de la terra, de la diversitat, de la pau, s'ha tornat una amenaça i els 

defensors i les defensores de la dignitat són un perill per als indignes. 

 

I mentre, què hem fet? 

 

En aquesta terra de resistència, de lluita, de refugiats i refugiades, vam tenir el preludi de 

Idomeni i dels camps de detenció d'avui, plans Àfrica, centres d'internament, deportacions, 

devolucions en calent, lleis d'estrangeria, el negoci de les armes, les maniobres de l'OTAN, 

coalicions, bombardejos, invasions, milions i milions de desplaçats i desplaçades al món, 

camps a la Franja de Gaza, Kenya, Txad, Somàlia, Algèria, Jordània, Líban, Síria, Turquia. 

 

Grècia i França, molt prop de nosaltres. 

  

Per tot això va fort i clar el nostre aplaudiment. 

 

Als veïns i les veïnes dels camps que porten roba i menjar, a les àvies i els avis que ofereixen 

les seues cases, a les organitzacions no governamentals, al voluntariat independent, a les 

metgesses i metges que guareixen. 

 

A les persones que improvisen aules per explicar belles històries i als pallassos i pallasses que 

dibuixen somriures en aquesta infància ignorada i maltractada, víctima dels qui manen, dels 

qui trafiquen, soles, moltes d'elles soles; i desaparegudes, només en 2015 s'han denunciat 

deu mil. 

 

Fort i clar el nostre aplaudiment als campaments dignitat i a la solidaritat de la ciutadania 

compromesa, als Ajuntaments que no van hissar les banderes en rebuig al vergonyós acord 

signat amb Turquia i als governs autonòmics que van disposar mitjans. 

  

No obstant això ens han faltat gestos, més rotunds, més contundents. 

 

Ens han faltat més escoles, la nostra marea, més famílies, estudiants, ciutadania, més 

mobilització; només això visibilitza els responsables d'aquesta vergonya i ens declara 

decidides a seguir construint un altre món. 

 

Ens han faltat les organitzacions representatives del moviment educatiu, que breguen per 



una educació en valors, humanista, integral, i que han d'actuar amb coratge perquè aquest és 

el moment. 

 

La infància és la de totes i tots i els seus drets també, avui moren per la guerra, per falta 

d'aliments i de medicaments però també hi ha escoles on se segueix aprenent malgrat les 

bombes i de la por. 

 

Hem de reaccionar perquè tenim persones menors a les nostres fronteres, presoners, soles, 

desaparegudes i ofegades, víctimes d'una ètica europea que ha naufragat en cada cos 

submergit en el mar. 

 

És veritat que avui convivim amb desigualtat i exclusió, amb la precarització material i 

intel·lectual, les bretxes i amb el pregó d'una excel·lència propera a la cultura misògina i 

classista que floreix des de l'erudició de la Real Acadèmia. 

 

Una excel·lència abraçada amb la fe de la conversió que ens manté amb esperit infantil, 

acrític, estandarditzat, on pensar i reflexionar s'ha tornat un exercici inútil. 

 

No obstant això: el moviment educatiu ha de mostrar senyals més clares en aquest camí cap 

a l'emancipació. 

 

Ens han posat a prova, la pau no es construeix amb indiferència ni amb passivitat, és 

conflictiva i necessita de voluntats, conviu amb el respecte a la dignitat de tots i de totes, amb 

els drets, amb la igualtat i amb la justícia, amb la inclusió efectiva de la diversitat en totes les 

seues manifestacions, i avui la nostra inacció i el nostre silenci poden convertir-se en el crit 

dels silenciats demà. 

 

És veritat que es donen passos en altres direccions, però mai no evitem la volta dels botxins, 

mirem avui Amèrica Llatina. 

 

Amigues, amics,  

 

Sabem que queda molt per fer, sabem que educar és compromís i que hem de seguir amb 

il·lusió, però avui el moviment educatiu ha d'interpel·lar tota la societat; la història no ens 

absoldrà si no denunciem i ens declarem fermes impulsores i impulsors d'una pedagogia de la 

vida, digna, sostenible, els coneixements de la qual, sabers, pràctiques i recursos tinguen com 

a objectiu eradicar la pobresa i la desigualtat, la discriminació i el racisme, les guerres, les 

pandèmies, la corrupció, l'especulació, l'acaparament dels nostres comuns per a bandejar als 

qui ens condemnen a aquesta vergonya i per no permetre que oblidem el passat, que 

ignorem el present i que en resignem davant el futur. 

 

Gràcies i bon treball 



 

Síntesi de les exposicions i dels debats posteriors 

 

Divendres, 6 de maig 

 

“Acte de solidaritat amb els refugiats i pel no a la guerra: pobles amb coratge i governs 

sense vergonya” 

 

La mesa és presentada per Amparo Botella, mestra del CEIP “Ciutat de Cremona”. 

Intervenen: Riad Lakkis, metge libanès i referent de l'Associació Hispà-Àrab, Elena Núñez 

mestra voluntària a Idomeni, Carlos Barranco del Moviment per la Desmilitarització i la Pau, 

Antonio Pérez Collado com a representant de les Marxes per la Dignitat i la politòloga 

Gabriela Levato. 

Riad ens introdueix en el conflicte a partir d'una ràpida reconstrucció de la història de la 

guerra de Síria, comenta que la població ha demostrat una generositat increïble mentre els 

governs han fet complir els pactes sense tenir en compte les seues conseqüències. Descriu 

l'inici del conflicte i ens parla de l'actual govern presidit per Bashar al-Ásad que hereta el 

poder del seu pare mitjançant un pacte amb tots els sectors polítics. Riad manté que en el 

plànol internacional, Síria és l'únic aliat de la URSS però a partir de la caiguda del mur de 

Berlín es generen altres aliances i participa en la primera guerra del golf i en la segona invasió 

com a aliat de Qatar. La guerra civil deslligada a Síria, l'any 2011, és una guerra totalment 

econòmica i té com a objectiu que el gas de Qatar passe per Síria fins a Turquia i des d'allí a 

Europa. Aquest acord que tenien anteriorment és trencat, per imposició de Rússia, que havia 

perdut poder econòmic perquè Europa no comprava el gas rus. La guerra és de Rússia encara 

que l'està sofrint Síria. Ideològicament, a Síria no hi ha res estable. 

Riad ho ha sintetitzat així: 

“El que està ocorregut a Síria, ni és casual ni és monocausal. En un món globalitzat on hi ha 

tants interessos, molts d'ells ocults, on es juga molta influència, molta riquesa i molt poder. En 

estar tan controlat el poder, aquests “lobbies” aprofiten la feblesa dels mitjans de 

comunicació i ens fan arribar la informació com a mínim distorsionada i manipulada. La meua 

conclusió, sempre sense prendre partit, és saber més i buscar informació més contrastada”. 

Elena és qui ens porta a les entranyes de la situació de les persones que malviuen en els 

camps de la frontera europea i que esperen ser acollides fugint de les guerres. 

Ens explica la seua experiència en el camp d'Idomeni i ens explica que l'única cosa que 

necessiten els refugiats i les refugiades és que obrin les fronteres; que sobreviuen per la gent 

que està allí treballant ja que les organitzacions majors com ACNUR no estan presents deixen 

les carpes amb el seu logotip i se'n van. Elena assenyala dues maneres de treballar: grans 

organitzacions garanteixen menjar i beguda sense acompanyament i les menudes que 

treballen per lliure, en paral·lel pels refugiats, sobretot ajudant a seguir endavant quan volen 



creuar el reixat. El voluntariat és majoritàriament d'Espanya i d'Itàlia, encara que el poble grec 

s'ha bolcat amb una solidaritat absoluta.  

Detalla també els diferents projectes:  

• Cuina (preparació de fins a 4000 racions i repartiment de les mateixes en el camp). 

• Babyhamans (treball amb metge) organització de banys per a petits ja que s'estava 

propagant la sarna entre els xiquets i les xiquetes.  

• Escoles en carpes d'ACNUR que han reutilitzat, on els xiquets i les xiquetes poden 

escapar una mica de la crueltat que estan vivint. 

• Magatzems on es classifica tot. I és ací on es veuen les misèries més cruels de la 

humanitat fins a la major generositat 

Elena ens comenta que falta molt de calçat i que el millor és portar diners en efectiu i 

comprar allí el que realment resulte necessari. El nombre de menors sense adults en el camp 

no es coneix amb certesa però s'ha calculat que són més de 400. Malgrat tot això a Idomeni la 

vida segueix. Han posat en marxa mercats, barberies... 

Les vies de tren estan tallades des de novembre de 2015 pels refugiats perquè Macedònia no 

anava a deixar passar iraquians, sirians i kurds. Les seues manifestacions mai no són 

agressives, sempre són les forces armades les que ataquen; els últims atacs han estat gasos 

lacrimògens des de Macedònia. 

Hi ha dies en què la policia decideix que els voluntaris i les voluntàaries no passen al camp i 

roman bloquejat. Per mantenir-nos informats Elena ens apunta aquesta web: 

www.canalrefugiados.org¡Error! Referencia de hipervínculo no válida. 

Carlos comença recordant que l'antimilitarisme és una eina important per a acabar amb les 

guerres i que en elles cal assenyalar els actors, en aquest cas, (govern i exèrcit de Síria). A 

Alep, el 80% de les 150.000 persones han estat massacrades pel seu propi govern (Assad) i els 

seus aliats (Rússia i el govern d'Iran) són els màxims artífexs de la massacre que s'està duent a 

terme; fins i tot en període de treva han seguit bombardejant la població civil, hospitals, 

protecció civil també durant els seus rescats i fins i tot un camp de refugiats, encara que 

Rússia i Iran afirmen que ha estat per equivocació.  

La protesta de la població enfront de la família Assad va ser pacifista des de l'inici i van ser 

contestats amb una brutalitat inaudita abans. Cal acabar amb els exèrcits i acabar amb la 

lluita violenta i emprendre la lluita pacífica i la insubmissió. Moltes polítiques estan fent una 

desinformació per portar a la confusió a la població. 

L'anàlisi de Carlos és resumit per ell d'aquesta manera: 

“La guerra de Síria reforça algunes de les tesis de l'antimilitarisme. No només es tracta del 

rebuig majoritari dels efectes devastadors d'una guerra que ha segat la vida de 200.000 

persones i ha obligat a abandonar les seues cases a la meitat de la població siriana. 

L'antimilitarisme ens convida a anar més enllà de les conseqüències més visibles i a buscar els 

actors i les polítiques que han fet possible aquesta tragèdia. En el cas Sirià, una volta més es 

demostra que un exèrcit pot tornar les seues armes en contra de la població que diu 

defendre. Al crit d'"Assad o arrassem Síria", el govern i l'exèrcit regular sirià és el principal 



actor criminal d'aquell drama, amb el suport directe de les potències regionals Rússia i Iran, 

que han executat una política obertament intervencionista en el conflicte. 

El conflicte sirià també ens mostra la potència de la no-violència com a eina revolucionària i 

els perills de la militarització de la protesta política. Així, unes protestes que començaren el 

març de 2011, que van ser brutalment reprimides pel règim autoritari i que el posaren contra 

les cordes, alliberant en formes d'autoorganització i autonomia enormes regions dels país, 

s'han mantingut amb vitalitat a pesar de la creixent militarització i sectarització de l'oposició 

al règim, induïda per actors internacionals com ara les petromonarquies i Turquia, que va fer 

augmentar alhora la gravetat del conflicte. 

Finalment, l'antimilitarisme assenyala la necessitat de fugir de les fonts de propaganda de 

guerra camuflades d'informació alternativa a la de les grans corporacions de comunicació. 

Rússia, Iran i el mateix règim sirià estan desplegant una veritable guerra informativa, la 

principal víctima i objectiu de la qual són els sectors socials progressistes "occidentals". 

Escoltar els mateixos sirians compromesos amb la justícia, la dignitat, la llibertat i al no-

violència, els activistes locals i les persones que busquen refugi als nostres païssos sembla un 

imperatiu ètic i una necessitat si volem saber què està passant realment a Síria”. 

Les observacions d'Antonio van versar sobre el dret a emigrar i són reproduïdes en aquests 

paràgrafs: 

No es pot iniciar cap reflexió sobre el dret dels éssers humans a fugir de la guerra, la fam, la 

persecució o el racisme sense recordar la tragèdia que milions de persones estan sofrint com 

a conseqüència de conflictes bèl·lics a Síria, l'Iraq, Afganistan, Líbia, Colòmbia, Hondures, 

Mèxic, etc. Tampoc no s'han de deixar de denunciar les polítiques racistes i xenòfobes que 

apliquen els diferents governs europeus i la pròpia UE, expulsant els refugiats i menyspreant 

tots els tractats en favor dels Drets Humans que aquests països han signat. 

A continuació caldria assenyalar la injusta i artificiosa separació que es fa entre refugiats i 

immigrants, ja que moltes de les persones que decideixen deixar la seua terra i les seues 

arrels culturals per jugar-se la vida a la recerca d'una existència una mica millor a Europa o 

Amèrica del Nord, ho fan forçades per la violència i la misèria en què el sistema anomenat de 

lliure mercat ha sumit les seues comunitats, explotant fins al límit els recursos naturals i la mà 

d'obra local. En altres casos les raons vénen determinades per la falta de llibertats i la 

persecució que minories racials i religioses, activistes polítics i sindicals, col·lectius com els 

homosexuals, les dones, tribus refractàries al capitalisme, etc. sofreixen en molts llocs del 

món”. 

I, per acabar aquest succint resum, gens més oportú que desmentir alguns falsos tòpics (dels 

quals les classes populars es fan propagadores) que serveixen en poder establert per justificar 

les seues polítiques de tancament de fronteres i persecució a immigrants. No sembla 

necessari recordar que els éssers humans hem viatjat i emigrat al llarg de la història, estenent 

el comerç, la cultura, la ciència i les idees de progrés per tot el planeta. Les ciutats i països 

amb més diversitat cultural i llibertats han estat fruit d'aquesta convivència d'idees i races. 

Però, centrant-nos en el moment actual, caldria aclarir que els treballadors i les treballadores 

immigrants aporten més riquesa i cotitzacions socials del que van a rebre durant la seua 

estada al nostre país. Tampoc és cert, lògicament, que la immigració siga responsable de la 



delinqüència, la baixada de salaris o l'augment de l'atur; els veritables culpables d'aquestes 

xacres hem de buscar-los en les altes esferes de la política i les finances. És l'ambició 

desmesurada pel poder i la riquesa el que ha portat les reformes laborals, les retallades 

salarials i socials, així com la corrupció i les màfies refinades. 

En resum: només han d'importar-nos una raça, una pàtria, una llei: la humanitat, la terra i la 

solidaritat. 

Finalment Gabriela va plantejar tres qüestions: 

La primera és que depenent de la resposta donada a aquesta situació les organitzacions no 

governamentals que treballen sobre el terreny marquen un abans i un després en la política 

internacional de protecció i ajuda humanitària. 

Deixa clar que en els conflictes actuals intervenen els interessos als quals fa referència Riad, 

esmenta potencials conflictes que ens envolten, Ucraïna, Bàltic, Nord d'Àfrica i torna sobre 

Orient Mitjà on es nuclea el major percentatge. Fa esment a l'augment de producció i 

exportació d'armes amb un 84% entre EE.UU, Europa i Rússia. 

D'altra banda per a Gabriela, Idomeni és la continuació de les polítiques migratòries de la UE 

que van significar militarització de fronteres i externalització de camps de detenció que avui 

són els CIES que tenim ací. 

La segona és la vulneració dels drets i la deriva securitària dels estats amb restricció de drets 

civils reflectida en lleis de seguretat ciutadana i amb major condicionament en lleis 

d'estrangeria, cedint més poders a les forces de seguretat de l'estat. 

Com a tercer i últim punt, l'emergència de la ultradreta, la representació de la qual arriba a 

parlaments de 16 països de la UE com a resultat d'un percentatge cada vegada més important 

de vots provinents de sectors populars. 

Gabriela exigeix més implicació del moviment educatiu ja que la Comunitat Valenciana és 

quarta en població musulmana i ocupa el segon lloc en atacs xenòfobs després de Catalunya. 

Tanca demanant coherència i destaca que avui hi ha premis atorgats a docents des de 

fundacions, els fons de les quals provenen dels principals països àrabs importadors d'armes, 

fundacions amb les quals col·laboren responsables de l'OCDE.  

En el debat posterior a les intervencions, Riad ens parla d'ISIS i Al-Qaeda com a ideologies en 

les quals no cap pensament diferent i de l'anunci del califat que prové de la branca siriana 

d'Al-Qaeda (Daesh). Emirats àrabs, Qatar, Iran i Aràbia Saudita són grans enemics d'avui. 

Afirma que no és una guerra religiosa la que hi ha a Orient Mitjà, sinó de radicals sunnites 

contra la resta del món i aquells que sofreixen la guerra de forma més forta són els propis 

sunnites que no estan d'acord amb els sunnites radicals. Sobre el paper que té Turquia, les 

alternatives del gasoducte i el paper dels Estats Units, Riad parteix de la signatura del protocol 

de Kyoto el 1992 que imposa una conducta per a la utilització del petroli, així es comença a 

potenciar el gas transportat per gasoductes. Els grans lobbys (no parla d'Estats) centren el seu 

objectiu en el gas d'Azerbaidjan boicotejant el gas rus però Azerbaidjan exporta el 80% de la 

seua producció a Xina, per la qual cosa l'interès europeu per obtenir un recurs del qual 

manca, se centra a Qatar perquè des d'allí arribe passant per Turquia. Iran proposa un únic 

gasoducte que unisca Iran, Qatar, Rússia fins a Turquia.  



Sobre les preguntes quant a què hauríem de fer, es respon que el contrari del que estem fent. 

No creure'ns els missatges del sistema. No donar publicitat a qui està donant suport a aquesta 

causa (Emirats Àrabs, Qatar) i quant a la situació dels refugiats, la perspectiva no és positiva ja 

que s'obren més camps, queden detinguts, fan devolucions col·lectives i a més es vulneren les 

convencions internacionals, els drets dels de les sol·licitants d'asil i això no fa més que tornar 

aquest continent més injust i més insegur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dissabte 7, de maig  

 

Primera mesa: 

 “Experiències que viuen les escoles a través dels denominats projectes innovadors”. 

 

La mesa és presentada per Manuel Navarrès, pare de l'AMPA del CEIP “Ciutat de Cremona” 

de la ciutat d'Alaquàs. 

 

Intervenen: Marta Murciano directora del CEIP “Ciutat de Cremona”, Jorge Esteve mestre del 

mateix centre, Estefanía Reina mare de l'AMPA Cremona, Javier Antúnez de la Torre, 

Treballador Social i Eva Reina Professora de Treball Social a la Universitat de València. 



 

Marta Murciano: La comunitat d'aprenentatge en el CEIP “Ciutat de Cremona”. 

Marta descriu la Comunitat d'Aprenentatge des d'una educació inclusiva que pretén una 

transformació social i educativa en la qual és imprescindible el voluntariat. Aquest model està 

immers en el marc CREA i les actuacions d'èxit recolzades per l'experiència. De la figura del 

mestre i les seues classes magistrals es passa a la intervenció de la comunitat i a 

l'aprenentatge a través de la comunicació, abandonant les ocurrències i sustentant en les 

evidències de la Comunitat Científica Internacional (CCI). Les actuacions estan donant el major 

èxit en qualsevol col·legi de manera indistinta.  

Marta explica que CREA és un departament en la cerca de la millora educativa i que està 

avalat per la Unió Europea i agrega que l'aprenentatge dialògic és aquell en el qual tots 

aprenem mitjançant interactuant de manera igualitària. Destaca la necessitat de formació 

tant en famílies com en el professorat. Els col·legis han d'estar oberts. No obrir a les 9:00 i que 

romanga tancat fins a les 17:00. 

 

Jorge Esteve i Estefanía Reina: experiència d'escolarització de 2 anys en el CEIP “Ciutat de 

Cremona”. 

Jorge explica que encara que al principi el projecte d'escolarització de dos anys li va causar 

temor tant a ell com a la seua companya (Mª José) es van posar a la feina i quinze dies 

després d'haver començat el curs van fer la primera excursió. Ressalten que han intentat 

integrar l'aula de dos anys en el col·legi i fer totes les activitats que s'han desenvolupat al 

centre i remarca que per a ell l'única diferència entre l'aula de 3 anys i de 2 anys ha estat que 

en aquesta última hi havia nens amb bolquer. 

Estefanía com a mare secunda tot el que s'ha dit per Jorge i valora l'experiència com molt 

positiva. Comenta que també les famílies sentien recel en portar les criatures d'aquesta edat 

al centre però que la parella educativa que ha treballat amb elles ha estat fantàstica i que han 

fet que l'adaptació dels xiquetes i xiquetes i de les famílies fora de manera progressiva i sense 

tant pesar. 

 

Eva Reina i Javier Antúnez de la Torre: nous projectes. 

Eva i Javier són membres del Consell Assessor de FAPA Horta Sud i es van plantejar proposar 

al col·lectiu una sèrie de programes ideals adaptats a la realitat dels centres educatius. 

L'objectiu dels mateixos havia de ser desenvolupar factors de protecció amb què expliquen 

infants i adolescents i que potenciats permetrien que el seu desenvolupament integral anés el 

més adequat. Van decidir llavors començar per aquests factors: qualitat de les relacions 

familiars, autoestima i sentit de pertinença familiar i social, iniciatives sociocomunitàries 

d'institucions competents dirigides cap a a l'atenció integral de la infància i l'adolescència, 

factor de resiliència, desenvolupament i potenciació de les relacions saludables amb els seus 

iguals i societat en general, condicions perquè existisca un ajust escolar, recursos d'oci i temps 

lliure que ajuden a utilitzar el temps lliure de la forma més adequada possible afavorint 

experiències i accions alternatives. 



A partir d'això dissenyen cinc programes considerant que comptaran amb el suport de la 

comunitat educativa, els ajuntaments i els seus tècnics. 

Entre ells Eva descriu: 

• Programa alumnat-comunitats d'aprenentatges: En el qual treballar valors i emocions 

tals com companyonia, solidaritat i empatia. Entendre al voluntariat com a part de 

l'oci i el temps lliure valorant la responsabilitat cap a uns altres i cap a un mateix. El 

programa també permetria abordar el fracàs escolar i la convivència als centres. El 

model dialògic com a ajuda en la resolució de conflictes. 

• Violència 0. Prevenció i eradicació de la violència de gènere: Treballar els anomenats 

“micromasclismes” i educar en la igualtat basant-se en el respecte per les altres 

persones i per una mateixa com a pedra angular. 

• Prevenció i eradicació de l'assetjament escolar. Adquirir les habilitats per resoldre 

conflictes a través del diàleg, eradicant la comunicació violenta, controlant els 

impulsos, canalitzant la ràbia i la ira cap a una forma d'expressió acceptada per 

tothom que no siga ni violència ni frustració. 

Javier ens parla de la necessitat de la prevenció com a acció més important als centres 

educatius ja que especialment els i les adolescents utilitzen un llenguatge molt agressiu per 

comunicar-se entre iguals. Sobre els programes, tant el d'alumnat-tutoria com el de formació 

de mediadores que permeten una millor comunicació entre adolescents i afavoresquen la 

transmissió de valors. 

El programa alumnat-tutoria té per objectiu suplir les manques que tothom troba en algun 

moment de la vida. Consisteix a engegar una xarxa que permeta crear sinergies entre 

l'alumnat, identificar necessitats curriculars que tenen alumnes i poder equiparar-los amb 

aquells que les han superat aconseguint que entre iguals siguen una oportunitat i no una 

amenaça.  

 

El programa de formació de mediadors i mediadores s'està desenvolupant en l'IES Clara 

Campoamor d'Alaquàs i es basa a dotar l'alumnat d'eines que li permeten resoldre conflictes.  

Si fins ara era el professorat qui dictaminava la culpabilitat, la innocència i el càstig, ara és 

l'alumnat qui ho fa intentant que el conflicte siga solucionat entre les parts implicades, de no 

ser així el mediador ha de recórrer a l'ajuda de professionals del centre o de serveis socials. 

Javier conclou destacant la importància de cada membre en la comunitat i del seu paper com 

a actor del canvi social i convida a les persones participants al fet que siguen transmissores 

d'aquestes experiències perquè les comunitats seguisquen sent vives i en constant 

creixement. 

Al debat posterior es pregunta com convèncer el professorat sobre l'èxit que tenen les 

comunitats d'aprenentatge, si les tertúlies són només literàries, si s'aplica “classe inversa”. La 

resposta de Marta és que les famílies poden començar fent una tertúlia literària i convidar els 

professors, que en el CEIP Ciutat de Cremona les tertúlies també són musicals i es podrien fer 

de pintura i de qualsevol art plàstica i sobre “classe inversa” no s'aplica en les comunitats 

d'aprenentatge ja que es basen en textos de Vygotsky. 



Sobre l'escolarització de 2 anys, Jordi comenta que Conselleria ha fet un seguiment de tot el 

curs i que existeix un contacte directe. 

Diverses persones assistents feliciten els ponents per l'entusiasme que demostren en el 

treball que realitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segona taula: 

 “Diversitats en conflicte: discriminació i assetjament”. Educació especial i poble romaní.  

 

La mesa és presentada per Francisco Marín membre del Consell Assessor de FAPA Horta Sud. 

 

Participen: Demetrio Gómez activista i formador especialitzat en interseccionalidad, drets 

humans i minories. Juan Miguel Esteve  pare i  Alejandro Andujar  Educador de ADISTO. 

 

Demetrio Gómez sobre “escola i minories”. 

Abans de començar es projecta el curt “Sóc una dona europea i romaní” realitzat per Amnistia 

Internacional i la Fundació Romedia.  



A continuació, Demetrio comença declarant el seu desacord amb el nom de les Jornades 

“escola pública i transformadora”, entenent que antropològicament la funció de l'escola ha 

estat funcional a un sistema que perpetua i reprodueix el sistema i que no valora la diversitat 

sinó l'homogeneïtzació i que més aviat hauríem de parlar d'educació transformadora malgrat 

l'escola.  

 

Sobre la comunitat educativa entén que és un espai molt més ampli que el professorat i les 

famílies i inclou a totes les persones que intervenen en el “fet educatiu” i en la construcció de 

valors que fan una societat solidària, culta, equitativa i respectuosa amb la diversitat. L'escola 

a més està immersa en un context i en un territori i per això és un reflex microsocial de tot el 

que ocorre al seu al voltant. Si tenim una societat amb actituds discriminatòries, elles es 

veuran reflectides en les relacions entre alumnat i professorat, famílies, i com és obvi en el 

currículum ocult que determina en molts casos el tractament donat a l'alumnat. 

Destaca que la percepció social influeix en les polítiques que es realitzen i que defineixen qui, 

quines i en quines condicions s'estudia i que les polítiques neoliberals han afavorit l'escola 

concertada i han reproduït guetos i exclusió de determinats col·lectius sent el romaní un cas 

exemplaritzant a Espanya. 

Els centres CAUS (Centres d'Acció Educativa Singular) són calaixos de sastre on assisteix 

l'alumnat amb majors desavantatges (ètnia romaní i immigrants) la qual cosa dificulta tot 

procés integrador. La conseqüència és fractura social, desconeixement, rebuig, reforç 

d'estereotips i majors dificultats d'aquest alumnat en el pas de primària a secundària. Això 

provoca una fractura social al propi barri on es parla del "col·legi dels gitanos" on ningú vol 

anar i a més, de la mateixa forma que les persecucions per perfil ètnic criminalitzen, aquesta 

separació accentua el desconeixement, potencia el rebuig amb el reforç dels prejudicis i 

estereotips, també la idea que és impossible la integració. A nivell acadèmic s'entén com el 

col·legi amb majors deficiències, amb el nivell més baix d'instrucció i és cert, atès que 

l'alumnat d'aquests centres, a la seua eixida cap als IES, es troba amb frustració per no arribar 

a mínims exigits, fracàs educatiu, dificultats d'adaptació, rebuig d'alumnat i professorat per 

prejudicis i una condició que es perpetua en el pas de CAUS a IES. 

Per acabar, Demetrio defensa solucions que passen per una millor orientació educativa en el 

marc d'una escola pública, gratuïta, laica i respectuosa amb la diversitat i entén que la 

comunitat educativa ha de formar per evitar la intolerància, no només en la seua variant 

ètnica sinó pel que fa a la necessitat d'establir sinergies entre “allò diferent”. 

L'escola no pot ser el lloc on s'exercisca la violència i existisca el bullying, les violacions de la 

privacitat de menors i tants altres mals que per desgràcia escoltem amb freqüència i que pot 

desembocar en el suïcidi de l'adolescent quan no en el fracàs acadèmic o en depressions 

traumàtiques.  

Finalment, insta a transformar l'escola, amb l'esforç de tots i totes, perquè siga un espai de 

tolerància i es formen éssers humans íntegres, persones cultes i sensibles que formen una 

societat lliure pensant, crítica, equitativa i humana. Aquest ha de ser el repte. 

 

Juan Miguel Esteve: diversitat funcional i famílies 



Juan Miguel ens emociona amb la projecció del curt “Platja i Muntanya” d'Emilio Aragó. 

Després fa una exposició curta, però deixa clar que el més important és assumir la situació i 

l'ajuda d'unes famílies a unes altres i que l'objectiu és sentir-se en un tracte per igual i que 

puguen gaudir de major autonomia per a un futur millor. 

 

El treball de ADISTO 

El company de ADISTO ens apropa als diferents projectes que realitzen. Ens indiquen que la 

discapacitat depèn molt d'on visca la persona i que es viu de forma diferent depenent de 

l'entorn (més o menys facilitador). 

El que es persegueix és la inclusió. CEADIS és un programa per a què una vegada acabada 

l'escolarització de les persones amb discapacitat puguen una vegada acabada l'escolarització 

puguen continuar aquest procés fins als 21 anys reforçant la seua autonomia. 

Projecte de sensibilització social. Col·laboren amb tots els grups socials que el sol·liciten, per 

fer visible la discapacitat en tots els entorns.  

En el sistema educatiu falten mitjans:  

• Formació del professorat. 

• Professorat de suport per a alumnat amb necessitats educatives especials.  

• Itineraris educatius menys clars en alguns casos.  

• Després de l'edat obligatòria, què?. Incertesa. 

En l'educació inclusiva, la diversitat no hauria de ser vista com un problema a superar sinó 

com un recurs enriquidor per donar suport a l'aprenentatge de tots i de totes.  

• Inclou l'estudiantat amb discapacitat. 

• No exigeix l'estudiantat que s'adapte sinó que s'ha d'adaptar l'educació. 

• No es pot demanar el mateix a persones diferents. 

• Promou la generació d'amistats. 

• Incrementar l'apreciació i l'acceptació de les diferents individuals.  

• Millorar l'enteniment i acceptació.  

• Sensibilitzar el professorat, famílies, alumnes… 

El debat posterior va ser poc extens i es pot resumir en les respostes de Demetrio sobre els 

programes de televisió que reafirmen els estereotips del poble romaní i sobre la necessitat de 

mediació als centres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tercera Taula:  

“Filosofies i polítiques a l'educació pública actual. Llums i ombres del present educatiu”. 

 

La taula és presentada per Manuel Navarro. 

 

Intervé: Gabriela Levato. Politòloga. 

 

En primer lloc, Gabriela recorda que quan comencem les nostres trobades, ara fa més de sis 

anys, estàvem en els prolegòmens de la llei actual (LOMCE) aprovada pel govern en funcions 

del Partit Popular. Que en un molt ajustat esquema tenim un sistema educatiu marcat pel pes 

d'una confessió religiosa, de l'educació concertada (entre 28% i 32%) i que a això es van 

sumar les polítiques neoliberals dels últims anys traduïdes en decrets de retallades i gradual 

privatització dels serveis públics. 

Aquesta línia que s'impulsa de manera global i des de la pròpia Unió Europea i que era 

esbossada per escrits d'exponents de FAES (Fundació per a l'Anàlisi i els Estudis Socials), 

segueix estant molt present i pot seguir marcant el futur del debat educatiu amb més 

fundacions de dubtosa inclinació cap a la defensa d'allò públic. 

Ara, ens diu Gabriela, ja tenim la LOMCE en vigor des de fa any i mig, l'FP Dual, dos dels 

quatre objectius marcats per l'ex Ministre d'Educació José Ignacio Wert, deixant pendents una 

nova llei universitària i un nou estatut de la professió docent que l'actual Íñigo Méndez de 

Vigo ha mantingut en stand by, encara que el filòsof José Antonio Marina ho recull en el seu 



“Llibre blanc de la professió docent” mentre l'informe titulat “Propostes per a la reforma i 

millora de la qualitat i eficiència del sistema universitari espanyol” sol·licitat per Wert 

i redactat per un grup d'experts en el qual va participar com a vocal Luis Garicano Gabilondo, 

roman en el calaix. 

Gabriela recorda que no només es tracta de la privatització sinó de les aliances 

públicoprivades que ja codisenyen iniciatives i mesures entre fundacions i ministeris, per 

exemple sobre el mapa de titulacions en educació superior, donant cada vegada més 

protagonisme a entitats privades encara que en les formes se senten a la taula els 

representants de les institucions públiques. 

Reprèn els desafiaments que nomenava fa uns anys: quins valors i quina escola davant els 

reptes presents i futurs: com i en quines condicions s'accedirà al coneixement, el paper de les 

tecnologies, les bretxes socials, cognitives i tecnològiques, les noves experiències 

pedagògiques, davant la qual cosa resulta imperiós reflexionar i aprofundir. Totes aquestes 

qüestions estan avui sobre la taula amb vells i nous actors socials nascuts del moviment 

ciutadà de l'any 2011 i que constitueixen el major impuls per a què algunes Comunitats 

Autònomes conformen governs capaços de començar a revertir les polítiques regressives 

d'anteriors executius. 

Sobre les perspectives pensa que difereixen en funció de com estiga conformat el nou govern 

i recorda els punts que van signar dues formacions per a un possible pacte de govern en el 

qual en defensa de l'educació pública ja no es parlava de derogar sinó de paralitzar la LOMCE 

en aquells punts que no hagueren entrat en vigor, la qual cosa implicava deixar vigent 

currículums en els quals desapareixen assignatures com filosofia o música; la religió avaluable, 

la cessió de sòl, la segregació per sexe, el funcionament antidemocràtic als centres i les 

avaluacions. Tampoc es feia clara referència a pressupostos. S'impulsava un estatut del 

personal docent, el MIR educatiu, una “avaluació útil i rigorosa” per al professorat, 

“periòdiques i eficaces” per als centres; un model bi i trilingüe i per descomptat l'esperit 

emprenedor, mentre que a la universitat s'establien els incentius addicionals en funció de 

l'ocupació assolida o l'èxit aconseguit en programes de recerca.  

Sobre un futur pacte, és novament Marina la protagonista i ja redacta per encàrrec d'una 

Universitat privada les bases d'una nova llei educativa cridant a la participació i a sumar-se 

encara que les premisses de partida resulten controvertides. Marina planteja que s'han de 

superar certs “anacronismes” com a públic-concertat, laic o religiós, equitat o qualitat i 

declara la necessitat de superar el model neoliberal individualista i el socialista comunitari en 

pro d'un sistema potent i eficaç. 

Des d'una visió diferent el moviment educatiu, confluències i marees es reunien durant el mes 

d'abril amb alguns partits polítics per presentar, a més de punts com derogar la LOMCE i 

revertir retallades, un document de base a partir del qual començar a elaborar una llei 

d'educació fundada en el diàleg, la participació i l'aprofundiment del model públic, en què es 

defensa, entre altres punts, l'escolarització pública i gratuïta de 0 a 18 anys, laica, 

coeducativa, cooperativa, democràtica; xarxa única pública, professorat compromès, 

formació permanent, nova llei de participació educativa, l'avaluació per millorar el procés 

educatiu. 

 



 

 

 

 

 

Sense ànim de ser reduccionista, Gabriela afirma que ens trobem enfront de dues filosofies, 

una continuista que ens demana adaptar-nos als temps neoliberals i a una “educació de 

mercat” i una altra que, malgrat immobilismes, absències, un replegament injustificat en la 

mobilització que ens va fer invisibles als carrers i que ens allunya d'un moviment estudiantil 

com el francès que ha sortit a qüestionar la reforma laboral, intenta començar a canviar el 

rumb.  

Conclou deixant clar que “les polítiques neoliberals aplicades fins avui són la negació de la 

vida mateixa. Un sistema destructiu que erosiona els valors solidaris, elimina els drets 

conquistats, enalteix l'individualisme i la competència, potencia la violència, devasta la 

humanitat i la naturalesa, i que això demostra que hem de seguir caminant, amb reflexió, i 

creant pensament, sempre amb la força que ens dóna saber que només donarem suport als 

canvis que milloren la vida de les persones i dels pobles”. 

 



 

Quarta taula: 

 “Atenció i educació. La dimensió socioeducativa dels menjadors”. 

 

La taula és presentada per Amparo Botella. 

 

Intervenen: Alfons Domínguez: Enginyer tècnic de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, 

Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural i Javier Montero, pare de l'AMPA del CEIP “Vicente 

Plá” de Sedaví. 

 

Alfons Domínguez: “Gestió pública i menjadors escolars ecològics”. 

En primer lloc, Alfons ens introdueix en el pla de Conselleria per donar impuls a la producció 

ecològica i sintèticament ens explica que “el Servei de Producció Ecològica, Innovació i 

Tecnologia (SPEit), de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural ha iniciat un procés participatiu per consensuar un Pla d'Impuls de la 

Producció Ecològica en la comunitat, justificat amb els avantatges socials, ambientals i 

econòmiques que pot generar per a la societat valenciana aquest model agroalimentari. Dins 

d'aquest context s'està treballant per introduir l'alimentació ecològica i de canal curt en els 

menjadors públics per generar hàbits d'alimentació més sans i produir sinergies amb 

educadors, famílies, productors i empreses agràries locals que generen clars beneficis a la 

comunitat educativa i a la societat en general i començar a introduir les bases d'un 

desenvolupament sostenible i d'economia circular en la nostra comunitat”.  

A través d'un procés participatiu es va crear un grup de treball inclusiu amb tots els actors 

anteriors per estudiar la problemàtica i les accions per aconseguir l'objectiu, dissenyar 

l'estratègia per fer-ho viable i redactar les accions definitives amb pressupost per incorporar-

ho a la memòria final de l'IPVPE. 

Entre els seus objectius específics: 

• Promocionar l'alimentació de qualitat i el consum de productes agraris valencians en 

mercats internacionals, en particular els ecològics. 

• Impulsar mercats locals i de proximitat, diferenciar-nos per la nostra producció 

agroalimentària, amb innovació tecnològica, millora de la seguretat i la qualitat, 

desenvolupament de producció i industrialització ecològica per al necessari 

desenvolupament rural, tot intentant respondre a la demanda de mercats potencials.  

• Coordinar amb altres línies polítiques que treballen per la sostenibilitat i la igualtat del 

territori, amb institucions i organitzacions públiques i privades que també estiguen en 

aquesta línia. Valorar els recursos locals, genètics locals, (pla diversitat agrària), 

control biològic, insectaris i potenciar formació i professionalització del sector 

reforçant la capacitació dels professionals i la divulgació entre la societat valenciana. 

 

Sobre els menjadors públics i en particular menjadors escolars: 



• Potenciar l'alimentació sana amb productes de qualitat i proximitat, principalment en 

la població infantil i de major edat 

• Impulsar l'economia local i el treball en els municipis. 

• Augmentar l'ús d'aliments orgànics en els menjadors públics: escoles, hospitals, 

residències, centres públics. 

Entre les accions proposades per a l'any en curs i que es troben en desenvolupament: 

Objectiu: Augmentar l'ús d'aliments orgànics en els menjadors públics: escoles, hospitals, 

residències, centres públics. 

Accions: Introducció de l'aliment ecològic en els plecs de condicions de la contractació pública 

en els menjadors escolars públics. 

 

 

 

 

 

Objectiu: Coordinar accions amb els responsables de l'alimentació en els menjadors públics 

per difondre una alimentació sana, i explicar a les escoles la producció ecològica i de 

proximitat. 

Accions: Jornades d'informació i divulgació de la producció ecològica i de proximitat per a la 

comunitat educativa. Cursos de formació per al professorat. 

 

Javier Montero pare de l'AMPA del CEIP “Vicente Plá” de Sedaví. 

Javier trasllada la seua experiència com a pare i ens ho explica d'aquesta manera: 



“Un dia vaig observar que el menú del col·legi no era molt indicat per a la salut de l'alumnat, 

des de la visió d'un pare preocupat per la qualitat dels aliments que ingerim em vaig proposar 

dos objectius, a curt termini: que el menjar dels nens fos saludable i ecològic, i a llarg termini 

que els xiquets i les xiquetes cresquen valorant els avantatges dels menjars saludables encara 

que a això no se si podré comprovar-ho”. 

Javier presenta un projecte exigent al consell escolar del centre però és rebutjat argumentant 

que sempre s'havia fet de la mateixa manera i portant a l'immobilisme la iniciativa. Incomodat 

pel rebuig decideix seguir i comença a assistir a xerrades per comptar amb més informació, 

des de les bondats d'aquests aliments i a entendre que el menjador escolar és un espai 

d'aprenentatge i de socialització. 

Al treball ho inicia solament tenint en compte les particularitats del centre i amb el suport de 

guies d'ONG, però qui l'ajuda és un agricultor de verdura ecològica amb el qual entén que 

aquests productes són saludables, sostenibles i assequibles i que només s'ha de començar a 

consumir-los. 

Javier torna a proposar-ho al centre per al curs 2015-2016 presentant un projecte obert, 

sobretot per als integrants de la comissió de menjador, sent dos pares els que en necessitar 

renovar el contracte amb l'empresa que ho gestionava decideixen presentar tres projectes 

realitzant una comparativa i donant una nova proposta a l'empresa que ja ho gestionava. Fins 

a aquest moment Javier comenta que l'adreça i el professorat del centre ni es decidien ni 

prenien mesures però els pares i les mares van decidir començar a eliminar tots els 

precuinats, les frankfurt, la fruita en almívar i introduir els llegums i els peixos blaus i blancs, 

el suc de taronja, les postres casolanes, el pa de forn integral i amanides variades cada dia, i 

cinc dies al mes productes ecològics, a més es van mantenir els preus i la proposta va ser 

acceptada. Es va actualitzar la cuina amb un forn nou i es van instal·lar semàfors de control de 

soroll. 

Javier fa un balanç molt positiu encara que assenyala que encara falten incorporar més dies 

de productes ecològics i involucrar l'empresa perquè els monitors siguen més educadors. 

Finalment, aclareix que no tots els integrants de la directiva pensen que és el millor però es 

privilegia el col·lectiu i que els xiquets i les xiquetes aprenguen a menjar de manera saludable 

agregant que per a ell és un procés permanent que no es deté en els assoliments d'un any 

tenint la sensació de fer les coses ben encara que els agraïments mai arriben. 

 

Agraïments: a totes aquelles persones que van treballar per exposar-nos reflexions i 

experiències, a les que van presentar les meses, a la prenedora d'anotacions de tota la 

jornada, a les magnífiques recepcionistes, al traductor i a totes aquelles persones que amb la 

seua aportació van fer possible aquesta trobada. 

 

Els textos que es presenten han estat aportats pels ponents al costat d'extractes de notes 

preses durant les jornades. El dossier ha estat elaborat i coordinat en conjunt. 



 

 

   DECLARACIÓ D'ALAQUÀS 

 

Les persones que estem disposades a defensar una educació per a la Vida centrada en el 

desenvolupament emocional i intel·lectual per al benestar de les persones, dels pobles i del 

nostre mitjà, en pro d'un món més just i sostenible, 

Rebutgem: 

• L'adhesió a acords internacionals (ZETA-TTIP-TISA) que signifiquen una amenaça per al 

gaudi dels nostres drets i per a la provisió de serveis públics universals i de qualitat. 

• Les decisions que ens impliquen en accions militars, despeses en armament i amenaça 

d'accions que posen en perill les nostres vides i la del planeta. Treballem per la 

desmilitarització de la societat. 

• La lògica mercantil imposada a l'educació que prima gestió, competència i resultats 

exaltant el talent, l'excel·lència i la jerarquització. 

• Privatitzacions o aliances públicoprivades que beneficien operadors privats i 

converteixen l'educació en negoci, tal com ho denuncia Nacions Unides. 

• Cessions de patrimoni públic que comprometen material i socialment les condicions 

necessàries per a l'efectiu exercici del dret a l'educació pública, gratuïta i de qualitat. 

• Retallades en la inversió en educació pública i mesures que afavorisquen la xarxa 

concertada.  

• L'actual llei d'educació (LOMCE) i els continguts curriculars ressaltant el rebuig al seu 

caràcter mercantil i confessional. 

• El decret d'educació superior (3+2) que redueix a tres els anys de grau i amplia a dos 

els de màster resultant cada vegada més elitista i segregadora. 

• A tot futur acord que no trenque amb les línies actuals en matèria educativa. 

Defensem: 

• L'educació pública com a dret humà fonamental, com un bé públic i com a assumpte 

de totes les persones. Una educació: 

• Integradora i inclusiva, centrada en valors d'igualtat, equitat, justícia social, solidaritat i 

pau. 



• Democràtica, més directa i participativa, de respecte, convivència i no segregació per 

raons d'origen, llengua, cultures, gènere i capacitats. 

• Aliena a adoctrinaments i nodrida de sabers científics i populars, des de la creativitat, 

el pensament crític i l'aprenentatge significatiu, que contemple les perspectives 

humanista, científica, tecnològica i ecològica i que conree les diferents manifestacions 

artístiques i culturals. 

• Que recupere la història que ens ha estat negada per a reconstruir els passos donats 

pels nostres pobles en la contínua defensa de la seua dignitat i d'una veritable 

democràcia. 

• Com a espai de participació real i de treball conjunt de la comunitat educativa i d'ella 

amb el seu entorn. 

Reivindiquem: 

• Revertir retallades que permeten immediatament reduir ràtios i comptar amb el 

professorat necessari entenent aquest aspecte primordial per començar a pensar en 

una educació de qualitat. 

• Garantir un finançament adequat que aconseguisca a mig termini la mitjana europea i 

que perseguisca l'objectiu del 7% del PIB. 

• Assegurar alimentació, material escolar i transport a l'alumnat pertanyent a col·lectius 

desfavorits i vulnerables. 

• Augmentar la inversió en infraestructures i garantir els recursos adequats per al 

professorat i alumnat. 

• Treballar per una nova llei d'educació participada, en la qual la comunitat educativa i 

la ciutadania col·laboren en conjunt, informades i a través d'un debat genuí. 

• Professorat format i compromès, amb condicions laborals que permeten un 

acompliment professional d'acord amb la seua responsabilitat. 

• Implicació de les famílies en la defensa de polítiques públiques que garantisquen una 

escolarització adequada, un ensenyament concorde a les exigències actuals i una 

educació integral per al seu desenvolupament emocional i intel·lectual. 

• Integrar l'educació de 0 a 6 anys i garantir la gratuïtat en totes les etapes, en moments 

en què la crisi ha empobrit i precaritzant una gran part de la població. 

• Garantir l'autonomia dels centres impulsant la col·laboració i coordinació entre els 

mateixos que permeti intercanviar experiències que conjuguin la recerca i la innovació 

pedagògica. 

• Generar una nova dinàmica de participació i de decisió efectives que al costat dels 

consells escolars assumisca el debat obert sobre els diferents aspectes de la vida del 

centre, infraestructures sostenibles, temps escolars, projecte educatiu, activitats. 

• Consells escolars amb participació estesa a l'entorn, a la ciutadania i als moviments, 

coordinats amb consells escolars municipals i les decisions dels quals resulten 

vinculants. 

• Treballar considerant les necessitats i el context de l'alumnat en les diferents etapes, 

infantil, primària i secundària. 

• Formular trajectòries de formació professional rigoroses que impliquen un adequat 

desenvolupament professional i una coherent promoció de l'ocupació digna,. 



• Facilitar l'accés i permanència en l'educació superior del jovent i treballar per una 

universitat pública desmarcada de la lògica mercantil i de la producció de coneixement 

per a les empreses i el mercat laboral. 

• Garantir els recursos per a una política de R+D en línia amb el 3% del PIB para 2020, al 

costat d'un pla de tornada per a joves de les nostres universitats que van ser forçats a 

emigrar per falta d'oportunitats. 

• Una política científica orientada a desenvolupar recerques i coneixements que 

milloren les vides de les persones i contemplen la salvaguarda del nostre medi 

ambient. Seguir profunditzant i treballant per una agricultura i una alimentació 

respetuosa amb la salut de les persones i  del planeta. 

 

 

Proposem: 

Una convocatòria oberta per a la creació d'un observatori per a l'efectiu exercici del dret a 

l'educació pública. Un espai en el qual es trobe àmpliament representada la ciutadania 

(comunitat educativa i moviments socials) i que el seu objectiu consistisca a analitzar, avaluar 

i proposar mesures que tendisquen a aprofundir aquest dret i a millorar els diferents aspectes 

que li competeixen, com també a realitzar denúncies quan es prenguen decisions o 

s'executen accions que atempten contra l'efectiu exercici del dret a l'educació pública i les 

resolucions de la qual contemplen la possibilitat de ser vinculants. 

 

 

I ens comprometem, com a ciutadania activa, a: 

 

Seguir debatent i reflexionant col·lectivament. A treballar i defensar una escola pública, 

laica i en valencià: que ensenye des del coneixement científic, que defense la llibertat de 

pensament i de consciència, que ajude a assumir la pluralitat i la diversitat i que eduque 

críticament en valors democràtics.  

 

Alaquàs, maig de 2016 

 


