
Plataforma per l’Ensenyament es concentra el 10 de juny 
contra “la defensa enganyosa a privilegis de la 
concertada”. 
 

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic es concentrarà divendres que ve 10 
de juny davant la seu de la Delegació de Govern a València per a reiterar el seu rebuig a 
la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (Lomce) i a les retallades en educació, 
així com contra “la defensa enganyosa dels privilegis i tractes de favor cap a 
l'ensenyament concertat-privat”. 

 
En un comunicat, la federació ha informat que durant la setmana vinent acompanyarà 
aquesta manifestació amb una sèrie d'accions en xarxes socials, on les comunitats 
educatives podran mostrar la seua reivindicació amb fotografies del lema, 
concentracions, adhesions al manifest o pancartes i cartells. 
Sota el lema “Sí a la pública, no a la Lomce”, la Plataforma pretén amb aquestes 
iniciatives “continuar defensant i reivindicant l'escola pública, de qualitat i en valencià”, 
un principi pel qual ha subratllat que “s’ha lluitat des de fa molts anys contra la 
discriminació i l'atac que ha suposat el tracte de favor cap a la concertada-privada”. 
 
“Privilegis i discriminació que la Taula per la Llibertat de l'Ensenyament defensa a 
hores d'ara de forma enganyosa”, ha criticat la federació, en referència a les últimes 
reivindicacions d'aquesta entitat que engloba associacions a favor de l'educació 
concertada, com una manifestació contra l'arranjament escolar de la Generalitat o una 
cadena humana per a denunciar la “discriminació” en l'elecció de centre educatiu. 

 
DEMANA RETIRAR LA LOMCE PER “IMPOPULAR”. 

D'altra banda, la Plataforma per l’Ensenyament ha insistit en el seu rebuig a la Lomce i a 
exigir la seua derogació, sobre el que creu que “queda molt camí per recórrer”. Per tant, 
ha convidat als partits polítics a “sumarse a la prioritat d'eliminar una llei impopular i 
antidemocràtica” i “reclamar en el pròxim Govern una vertadera llei de qualitat 
educativa”. 

 
La Plataforma està integrada per FAPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FETE-UGT PV, 
Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, SEPC, BEA, Campus Jove, Sindicat 
d’Estudiants, Front d’Estudiants PV, Associació de Directors de Primària, Associació de 
Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAPA-Enric Valor, 
FAPA-Penyagolosa i València Laica. 

 


