
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
ANPE DENUNCIA L'ANUNCI DEL CALENDARI ESCOLAR PER Al 

PRÒXIM CURS SENSE NEGOCIACIÓ PRÈVIA 
 

ANPE denuncia que l'Administració anunciara en la Taula de Portaveus la negociació del calendari 
escolar per al pròxim curs 2014-15 i finalment ho haja publicat sense passar-ho per les taules de 
negociació, com s'ha fet sempre amb els anteriors calendaris escolars. 
 
Per a ANPE, l'augment de dies lectius i la premura amb la qual s'inicien les classes amb alumnes, 
són dues qüestions que difereixen molt de l'adaptació a Europa i la cerca de la qualitat educativa 
enfront del fracàs escolar que l'Administració al·lega en la justificació d'aquests canvis. 
 
Respecte de l'avançament de l'inici de les classes, ANPE adverteix que aquest curs escolar, els 
docents han d'aplicar per primera vegada la nova Llei Educativa (LOMQE) i ni tan sols encara està 
elaborat el currículum que han d'impartir als alumnes. Per a ANPE, l'avançament de les classes amb 
alumnes al 3 de setembre, perjudicarà notablement l'organització de les aules i els centres i impedirà 
la correcta planificació de l'inici de curs. Les tasques burocràtiques, cada vegada més nombroses, i 
aquest curs amb la nova Llei a aplicar si cap encara més, fan que els professors des de l'1 de 
setembre fins a l'inici de les classes estiguen en plena organització i planificació. 
 
D'altra banda, per a ANPE els criteris pedagògics són els que han de marcar qualsevol decisió sobre 
canvis en el calendari. Considerem que l'avançar les proves de setembre a juliol no és motiu 
pedagògic afavoridor a l'alumne, sinó tot el contrari. 
 
ANPE a més considera aquest calendari escolar un nou atac a les condicions laborals del 
professorat, que en aquests últims anys ha vist reduït el seu sou, augmentat el seu horari lectiu, 
augmentada la ràtio en la seua aula i ara ha d'afegir l'augment dels seus dies lectius. 
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