
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

NO AL AVANÇAMENT DEL INICI DE CURS 
 
Alumnes sense docents , equips directius estressats, docents sense temps per a preparar les classes i per la 
necessària coordinacvió, centres sense les condicions necessaries per a la seua apertura, l´adaptació a la nova 
Llei Educativa…….Aquestos son només alguns dels problemas que els centres han tingut a causa de 
adelantarse el inici de les classes. 
 
Amb només dos jornades laborals s´han trobat aquest any els docents per a preparar-se degut al 
empecinament de la nostra Administració , i sense cap raó pedagógica beneficiosa per a l´alumnat , de 
començar el curs abans. 
 
Les preses mai han segut bones i ha provocat que molts docents començen hui els alumnes sense abans poder 
asistir a les reunions on se decideixen i coordinen varies de les accions per a tot el any. 
A més , molts dels docents son de nova incorporació. Altre problema que ens trobem es que molts dels 
centres no tenen la plantilla del professorat completa. 
 
 
En alguns casos, els centres no están acondicionats per a rebre alumnes, perque han segut utilitzats per a 
activitats, com per exemple  escoletes de estiu, fins a l´última semana d´Agost. 
 
Per altra banda, nombrosos centres ens han comunitat que hui 3 de Septiembre les temperatures eren 
insoportables. 
 
El docents han tingut que començar sense finalitzar la seua programació (la qual té que estar adequada al 
context i als trets dels alumnes ) per manca de temps, ja que aquest curs s´afegeix una dificultat més: la nova 
Llei Educativa. Els canvis curriculars conseqüència de la LOMQUE van ser publicats el passat mes de Juliol i els 
docents han tingut que adaptar les seues programacions al llarg del mes amb els esborranys. 
 
Els centres finalitzaren el curs amb el desconcert sobre l´elaboració dels nous horaris , llibres de text, 
curriculums….i comencen amb multitud de problemas d´organització. 
 
ANPE DENÚNCIA LA MANCA DE CONSIDERACIÓ I PREVISIÓ DE L´ADMINISTRACIÓ EDUCATIVA VALENCIANA 
AMB ELS CENTRES, QUE HA PROVOCAT  TOTS AQUESTS PROBLEMES i EXIGIRÀ A L´ADMINISTRACIÓ LA 
RECTIFICACIÓ D´AQUESTA MESURA PER A FUTURS CURSOS. 
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