
 

    

PEL DRET A DECIDIR LA LLENGUA VEHICULAR  
DELS NOSTRES FILLS I FILLES. 

Valenciano SÍ, Castellà TAMBÉ. 
 

Els delegats i delegades assistents a l'assemblea general de la Confederació 

Valenciana d’APAs_AMPAs, -COVAPA-, celebrada l'1 d'abril a Alacant, aproven per 

majoria la memòria de gestió i balanç econòmic 2016, així com el pla d'activitats 

2017 que, encara que basat en les línies d'actuació 2014-2018, incorpora les 

següents noves campanyes: 

 
-Campanya divulgativa i de seguiment de la implantació de l'excepcionalitat de la jornada 

escolar 

-Suport campanya CEAPA per a intentar frenar els pagaments que es produeixen en els 

col·legis i instituts públics 

-Campaña autonòmica col·locació desfibril·ladors en els centres educatius (infantil-primària-

secundària-conservatoris-escoles d'adults-escoles d'idiomes-universitats) 

 

A més, després d'un participatiu debat i amb un 92,85% a favor sobre els vots 

emesos, l'assemblea aprova també la incorporació de la campanya 

 

Valenciano SI. Castellà TAMBÉ en defensa de la llibertat de les famílies 
en l'elecció de la llengua vehicular amb la qual han d'estudiar els seus 
fills i la no discriminació de certificacions d'idiomes sobre la base d'ella. 
 

Basada en: 

 

 
DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual 
s'estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la 
seua aplicació en els ensenyaments no universitaris de la 
Comunitat Valenciana. 
 

 

 

 



 

    

La nostra postura: Valenciano SI, Castellà TAMBÉ 
No estem en contra del valencià 

Estem a favor de la llibertat d'elecció 
Proposem millores en el Decret 

 
El decret presenta sis nivells lingüístics, a triar pel consell escolar de cada centre. Cada nivell 
compta amb diferent proporció d'ús de llengües, que correspon a la totalitat d'hores lectives, i els 
percentatges la mitjana dels quals en les diferents etapes educatives són els següents: 
 

                                              Valenciá  Anglès   Castellà 
 
NIVELL BÀSIC 1         18 %   22 %    60 % 
NIVELL BÀSIC 2   27 %   22 %    51 % 
NIVELL INTERMEDI 1  36 %   22 %    42 % 
NIVELL INTERMEDI 2  36 %   27 %    37 % 
NIVELL AVANÇAT 1   54 %   27 %    19 % 
NIVEL AVANÇAT 2   49 %   32 %    19 % 

1. Els programes no sembla que reflectisquen 6 dife rents escenaris.  
Els programes no sembla que reflectisquen 6 diferents escenaris, sinó una ruta per a 

conduir del nivell Bàsic a l'Avançat. La Consellería a més, ha comunicat que pretén establir 
mecanismes que garantisquen aqueixa evolució, que ella denomina “progressió cap a nivells 
superiors”, que signifiquen nivells d'immersió del valencià. 

 
PROPOSTA: Que es reduïsca amb determinació el nombre de nivells, especialment els intermedis, 
i deixant els extrems d'intensificació castellà i valencià. I que un d'ells incorpore la intensificació de 
l'anglès, idioma que ha d'estar també reforçat, per igual, en els altres nivells. 

2. Màxim suport  
En tractar-se d'un aspecte fonamental de l'educació, ha de comptar amb el màxim suport de 

la comunitat educativa. El decret sembla que vol deixar en mans de direcció i del professorat la 
decisió del nivell. La Conselleria mai hauria d'anteposar-se al nivell triat per la comunitat educativa, 
com així s'interpreta de l'article 20, punt 3. 
 
PROPOSTA: Que els diferents programes d'educació plurilingüe siguen triats per majoria de 2/3 
del claustre de professors, majoria de 2/3 del consell escolar del centre i el 55% del cens total de 
pares i mares. I que la decisió del programa a triar se circumscriga en tot cas a la comunitat 
educativa de cada centre, i no a la Consellería ni als professors del centre. 
 
 
 
 



 

    

3. Llengua anglesa.  
L'aprenentatge de l'idioma anglés és una de les grans llacunes que té el sistema educatiu 

espanyol, en general. Per a bé o per a malament, la llengua de Shakespeare és el vehicle 
d'enteniment en els fòrums internacionals. 

 
Encaixar l'ensenyament en tres idiomes no és fàcil, però han de revisar-se els percentatges 

establits en l'esborrany, per a incrementar els percentatges de l'anglès. Hem constatat que en triar 
qualsevol dels nivells que intensifiquen el castellà, el percentatge d'anglès disminueix en 
comparació dels nivells que intensifiquen el valencià. Es tracta d'una greu discriminació per al 
castellà. 

 
A més, tots sabem que fa falta un pla perquè el professorat compte amb el nivell d'anglès 

necessari, en l'actualitat, solament el 2’8%. 
 
PROPOSTA:  
-Que el percentatge d'ús d'anglès siga el mateix en els nivells d'intensificació en valencià que en 
els de castellà. 
-Que la Conselleria d'Educació present plans de formació acompanyats de la dotació necessària, 
de manera que es garantisca un professorat amb suficient nivell d'anglès. 
 
4. Nova denominació dels programes.  

La denominació de nivells Avançat=nivells d'intensificació en valencià i Bàsic=nivells 
d'intensificació en castellà, associa termes, al nostre entendre de manera discriminatòria per al 
castellà.  

 
Aqueixos termes a més es presenten com a nivells d'una evolució, o camí cap als avançats, 

la qual cosa podria donar a entendre que l'objectiu de l'aplicació del Decret és minimitzar 
l'ensenyament en castellà. 
 
PROPOSTA:  
-Suprimir els conceptes “Bàsic”, “Intermedi” i “Avançat” i identificar als diferents programes 
d'educació plurilingüe només amb numeració, açò és: P.I.P. 1………………………..P.I.P. 6 
- Que es canvie la denominació dels nivells, per a no associar castellà amb bàsic i valencià amb 
avançat. Evitar el concepte de progressió com a tendència al valencià. I perquè la llibertat d'elecció 
siga real s'ha de garantir la continuïtat en el programa en tots els casos, en passar de primària a 
secundària, de secundària a batxillerat... pel que es fan necessaris procediments que la 
garantisquen. 
 
5. Certificacions de l'alumnat.  
Els programes avançats 1 i 2 comporten certificacions, tant en valencià com en anglès.  

PROPOSTA:  contemplar l'existència d'un nivell avançat en castellà, valencià i anglès que permeta 
obtenir a l'alumnat certificacions B1 i B2 en anglès. 

 
 



 

    

6. Recursos.  
L'article 15 del decret regula que la Consellería competent dotarà als centres amb recursos 

addicionals per a aconseguir els nivells de referència, per la qual cosa contempla el concepte de 
progressió i de possible discriminació en els recursos en aquells centres la progressió dels quals 
siga més lenta o inexistent.  

PROPOSTA:  Que el castellà tampoc siga discriminat en el referit a dotació dels centres ni en el 
referit a certificacions. castellà i valencià han de tenir sempre el mateix tracte, garantint drets i 
llibertats. 

Possibilitats d'actuació: 
 

-Paralització del decret i sol·licitud al President de la Generalitat Valenciana 

Ximo Puig, una convocatòria per a establir un diàleg, un consens i un pacte que porte 

a elaborar una llei d'ensenyament valencià de tots i per a tots, votada en les Corts 

Valencianes amb un mínim de dos terços dels nostres representants perquè siga 

duradora i evitar la perversa dinàmica que hem patit a Espanya amb les lleis 

educatives. 

-Sol·licitar moratòria en la implantació del Decret, a causa de la falta de debat, 

necessitem més temps. 

-Adhesió a altres entitats/plataformes que defensen les nostres propostes. 

Lideratge i protagonisme de la nostra organització. 

-Mobilitzacions socials. 

-Possibilitat de presentació de recurs contenciós administratiu, per vulneració 

dels següents preceptes legals: 

  

* Articles 3 i 14 de la Constitució Espanyola  

 *Articles 1.2.a), 2, 4, 5 i 18.3 de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del   

valencià. 

 *Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana  

 

Sobre la base d'aquestes propostes, COVAPA ja ha establit contacte el dia 

d'ahir amb representants CONCAPA i l'entitat Idiomes i Educació, amb l'objectiu de 

unir postures i establir pla d'actuació conjunt. 

 

 

Alacant, 3 d’abril de 2017. 


