IMPORTANT!!! Reunió del professorat de l'especialitat d'Economia el proper dissabte 30 de gener a la Fa
Escrit per APACEPV
divendres, 22 de gener de 2016 12:34 - Darrera actualització divendres, 22 de gener de 2016 19:39

Estimats companys/es, el motiu de la present es informar-vos de la reunió, adreçada a tot el
professorat de l'
esp
ecialitat d'Economia
, que tindrà lloc el proper
dissabte 30 de gener de 2016 en la
Facultat d'Economia de la Universitat de València
, a les 10h en la
Sala Ignasi Villalonga
(primera planta).

El contingut d'aquesta reunió serà de capital importància per al futur de l'especialitat
d'Economia en el País Valencià
. El nostre company, Joan Sala Grau, associat
d'APACEPV, el passat mes de juliol en l'assemblea ordinària d'APACEPV va presentar la seua
renuncia
(per motius estrictament personals) en els càrrecs
com a vocal i representant d'APACEPV en CEAPES,
llavors ara passa a ser un associat més d'APACE. Aquesta renuncia va ser acceptada per la
direcció d'APACE i es va agrair la tasca que Joan havia fet fins la data. Fins ara l'associació
havia deixat un temps per a que es presentaren candidatures o propostes amb l'objectiu de
recollir el testimoni que Joan ens lliura. Després d'uns mesos de contactes i alguna reunió,
un grup de companys/es, de l'especialitat han decidit donar un pas endavant i reunir a
tots els professors de l'especialitat d'Economia per a decidir la constitució d'un grup
representatiu que puga continuar la tasca
si el que
volem
es
seguir tenint veu i ser part activa en la confecció de la nova legislació educativa
, tant estatal com autonòmica.
Ja sabeu que es més que probable que la LOMQE acabe sent o modificada en part, o bé
derogada
en la seua totalitat. La confecció de nous
governs (estatal i autonòmic) ens fa pensar que aquest fet està més aprop que llunyà. Algunes
associacions estatals ja estan treballant amb les noves administracions i han començat
contactes amb els diferents partits polítics, col·legis, universitats, etc., presentant a cadascun
d'ells els nostres objectius, propostes, suggeriments, i punts de vista, per a deixar clar que
volem col·laborar amb les administracions educatives en el camí normatiu que va a seguir-se
en un futur.

Es molt importanti que aquesta reunió tinga una nodrida assistència, i que entre tots es
decideixi quin és el camí a seguir, .... com s'organitzarà la comissió, si es farà un grup o

1/2

IMPORTANT!!! Reunió del professorat de l'especialitat d'Economia el proper dissabte 30 de gener a la Fa
Escrit per APACEPV
divendres, 22 de gener de 2016 12:34 - Darrera actualització divendres, 22 de gener de 2016 19:39

només seran uns pocs representants, si aquests representants tindràn un recolzament d'un
grup de treball, etc.
Tot està pendent de decidir i serà
necessari que ens posem d'acord de com serà la representació del professorat valencià de
l'Especialitat d'Economia, tant en el present, com en el futur. Estem segurs que valorareu la
importancia de la confecció d'una bona representació de l'especialitat dintre de la organització
d'APACEPV, així com una continuïtat en la direcció de CEAPES.

Per aquest motiu, la direcció d'APACEPV us demana la vostra assistència i col·laboració.P
otser siga necessari
dur el DNI per accedir a l'entrada
de la Facultat ja que és dissabte.

Gracies de bestreta.
Ens veiem aviat.

La Direcció d'APACEPV
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