
Programas electorales 
 

EL VALENCIÀ A L'ESCOLA. 
 

Hem defensat des de sempre, i ho fem ara més que mai, la necessitat d'avancar cap a la 
normalització de l'Us i l'Ensenyament del valenciá, cap el redrecament nacional i cultural de 
País... en i des de l'escola. 

Es per aixó, si més no, que exigim l'acompliment del que estableix la Llei d'Us i 
Ensenyament al fixar-se com objetiu que tots els escolars del País (625.000 a E.G.B. i 
225.00 a EE.MM. enguany) al capdavall de la seua escolarització obligatória i qualsevol 
que haja estat la llengua habitual al iniciar els estudis... (estiguen) capacitats per a utilitzar, 
oralment i per excrit el valencia amb igualtat amb el castella (art. 19.2 de la Lleli 4/1983 de 
23 de novembre). 

En conseqüéncia, exigim la derogació de les Ordres de Conselleria de 31 de gener i 17 
d'agost que constitueixen un greu pas arrere en aquest procés. 

Cal invertir la tendéncia regressiva que ens duu cap 1'(a)normalització i guethització del 
valenciá, mitjancant tot un ample seguit de mesures possitives a l'escola i al conjunt de la 
societat civil. 

1) Recuperar la iniciativa amb una gran campanya d'informació i prestigi de la llengua, 
amb la participació de totes les instáncies i institucions del País. 

2) Eixamplar avuí i generalitzar demá l'ús del valenciá als mitjans de comunicació de 
titolaritat pública. 

3) Major suport a l'ensenyament del valenciá: material audiovisual, coordinació i ajut 
pedagógic... 

4) Generalització de l'área d'experiéncies en valenciá al cicle mitjá d'E.G.B. i 
progressivament, la seua introducció com llengua vehicular a altres árees, amb dotacions i 
material escaients. 

5) Elaboració d'un plá sistemátic de creació de noves línies en valenciá (avui sois en hi 
han a 175 escoles d'E.G.B. i 21 Instituts) que assegure com a inici del procés. 

• Que en cada poble de més de 10.000 habitants hi haja un centre d'E.G.B. en valenciá. 

• Similar criteri per les concentracions escolars. 

• A EE.MM. cal que si haguen dos centres (BUP/FP) en valenciá per cada zona 
d'inspecció. 

• A les ciutats grans i mitjanes la ratio deu fixar-se en 1 centre de cada 4. 

6) Els concurs de trasllats deurán tenir en compte aquesta situació; tot garantint-ne les 
dotacions de professorat necessáries. 

7) Lluny de maniobre electoralistes, la Conselleria deurá mantenir una línia d'informació i 
participació de tots els representats de la comunitat educativa que en permeteixca el dabat, 
seguiment i col.laboració de tothom a la tasca comuna de normalització i dignificació del 
valenciá a l'escola. 



 


