
Per què protestem?
Tenim moltes raons...

– Perquè el País Valencià està a la cua en despesa per alumne (ràtio professor/alumne, 
equipament en noves tecnologies, ajudes a l'estudi, programes de compensatòria....). A més, 
entre el 2004 i 2009 la despesa per alumne ha caigut en relació a altres comunitats. La 
despesa per alumne públic al País Valencià és de 6.775 €, mentre que al País Basc és de 
10.964 €.

– Perquè estan retallant-se els programes d'atenció individualizada (menys alumnes per 
aula, més profesorat de suport i reforç, major ús de noves tecnologies...), quan s'ha 
demostrat que són els que milloren el rendiment. El estats europeus destinent el 3,5% del 
PIB a ensenyament no universitari, mentre que l'Estat espanyol inverteix el 2,9%.

– Perquè som líders en fracàs escolar. Els i les alumnes que no es trauen el graduat de l'ESO 
en complir els 16 anys- assoleix el 36,9% dels estudiants valencians. En la Unió Europea la 
mitjana es troba al voltant del 10%. I la població de 18 a 24 anys d'edat que no ha completat 
cap nivell d'estudis postobligatoris (Batxillerat o Cicle Professional) és de 29,2%, només 
superada per les Illes Balears, Ceuta i Melilla. I les xifres han empitjorat els últims anys...

– Perquè continua i ha augmentat la privatització del sistema educatiu: en els últims 11 
anys mentre s'inauguraven 230 centres públics nous, se n'han construït 404 privats-
concertats.

– Perquè el català, el nostre valencià, continua bandejat i discriminat en l'educació. De 
fet, 6 de cada 10 alumnes demanen matricular-se en programes en valencià, però només 3 ho 
poden fer. Programes en valencià que ja són deficients perquè no sempre es compleixen.

– Perquè no estan cobrint-se totes les baixes docents, només una de cada dues, i això 
suposa moltes hores perdudes de classe per a l'alumnat.

– Perquè el professorat veu com empitjoren les seus condicions laborals -amb més hores 
de treball, menys salari, grups més nombrosos...-.

– Perquè estan convertint l'educació pública en un ghetto, ja que el 86% de l'alumnat 
inmigrant o amb dificultats està matriculat.

– Perquè en aprenenetatge de llengües estrangeres, el sistema educatiu valencià també 
està en la cua. De nou, el País Valencià és l'única CA de l'Estat en què només un 20% 
d'alumnes de 2n cicle d'Infantil (de 3 a 6 anys) estudia anglès -la mtijana de l'Estat es troba 
en el 71%-.

– Perquè les Noves Tecnologies també fan figa. El País Valencià ocupa el 15é lloc a nivell 
estatal, amb 2,7 ordinadors per aula. Andalusia i Extremadura en tenen 9,3 i 7,7 per aula 
respectivament.

Perquè estan desmuntant i precaritzant l'educació pública, 
perquè els diners DE TOTS I DE TOTES estan i han estat malbaratant-se 

en projectes faraònics  -Fórmula 1, Ciutat de les Arts i les Ciències, Copa Amèrica...-
i la corrupció -Gurtel, Emarsa, Brugal...- han de tornar els diners.

Menys corrupció i més educació!
La crisi que la paguen els rics i els bancs!

AÇÒ NO ÉS UNA CRISI, AÇÒ ÉS UNA ESTAFA!


