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Ciutat de Valéncia 23 d'abril de 2015 

 
A l'atenció d'En José Leopoldo Silvestre Sánchez director de IES Benimàmet. 
Círcul Cívic Valencià denúncia les ingerències educatives i polítiques que està sofrint 
l'alumnat del IES Benimàmet, situat en el C/ Cullera S/N 46035 Valéncia per part dels 
docents de dit colege i comunicades ad esta associació per uns pares els quals tenen 
fills que acodixen a eixe centre. 
 
Els continguts educatius que s'estan impartint en les aules d'este institut d'ensenyança 
mija, són directament les publicades per la Generalitat Catalana, com podem observar 
en estes fiches, entregades a l'alumnat. El professorat ni tan sols té la decència o la 
precaució d'ocultar la procedència dels texts utilisats. Des de Círcul Cívic Valencià nos 
preguntem, ¿quin sentit té la Conselleria d'Educació, ya que els texts o treballs 
amprats pels professors són els de la CCAA Catalana?, els ciutadans nos podem aforrar 
la despesa pública que suponen els nostres funcionaris, perque la seua funció 
educadora l'estan suplint des d'atres administracions, autonòmiques. 
 
No obstant, també informem que en estar usant material didàctic català, este institut 
d'educació, està violant varis artículs de la LLEI 6/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, 
de Reconeiximent, Protecció i Promoció de les Senyes d'Identitat del Poble Valencià. 
[2015/3127], cóm eixemple l'artícul 7. 
 
Artícul 7. La llengua valenciana 1. La llengua valenciana és la llengua pròpia i l'idioma 
oficial, de la mateixa manera que el castellà, de la Comunitat Valenciana i és, ademés, 
la principal senya d'identitat del poble valencià. 2. La dignificació i el respecte de la 
llengua valenciana com a senya d'identitat seran plenament compatibles en un us 
d'aquell que obedixca a la seua configuració històrica, popular i tradicional. 3. El 
respecte a la llengua valenciana com a senya d'identitat implica defendre la seua 
individualitat respecte a les demés llengües de l'Estat i el seu valor com a patrimoni 
propi i exclusiu del poble valencià. 
 
Podem observar com s'usen paraules del lèxic català i per tant inadequades per a la 
llengua valenciana, i la seua individualitat sobre atres llengües de l'Estat Espanyol. Per 
estos motius i les fotos adjuntes, enviades per un pare d'una alumna del IES 
Benimàmet, com a prova de l'ocorregut. 
 
 



 

Pàgina 2 de 5 
 

Apdo. Correus Nº60 Catarroja - Cif: G-98537202 

 
 



 

Pàgina 3 de 5 
 

Apdo. Correus Nº60 Catarroja - Cif: G-98537202 

 



 

Pàgina 4 de 5 
 

Apdo. Correus Nº60 Catarroja - Cif: G-98537202 

 
 
FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 
El artículo 10 de esta Ley de protección de Señas y Símbolos, vincula a toda la 
Administración autonómica a tomar las medidas necesarias para el respeto de 
nuestros símbolos como es la Lengua Valenciana, en virtud.: 
 
Artículo 10. La acción de la Generalitat 1. La Generalitat llevará a cabo todas aquellas 
actuaciones que sean precisas para garantizar la plena protección de las señas de 
identidad del pueblo valenciano en todos aquellos ámbitos en que éstas deban ser 
defendidas y frente a cualquier riesgo al que puedan verse sometidas. 2. En particular, 
el Consell podrá adoptar medidas específicas de protección para cada una de las señas 
de identidad reconocidas en esta ley, atendiendo a sus respectivas características y 
singularidades. 
 
Círcul Cívic Valencià recuerda la obligación de inclusión de toda actividad curricular en 
el proyecto curricular y su adecuación al currículo oficial de la CCAA Valenciana, en 
virtud del DECRETO 234/199 7, de 2 de septiembre, del Govern Valencia, por el cual se 
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aprueba el Reglamento orgánico y funcionales de los institutos de educación 
secundaria. 
 
103 CAPITULO II Proyecto curricular de etapa 
l. La comisión de coordinación pedagógica coordinará la elaboración y se 
responsabilizaráde la redacción del proyecto curricular para cada una de las etapas 
educativas que se impartan en el instituto,de acuerdo con el currículo oficial de la 
Comunidad Valenciana. 
 
Artículo 95 
La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de 
funcionamiento establecido en este Reglamento,las siguientes competencias: 
l . Analizar, desde el punto de vista educativo, el contexto cultural y socio-lingüístico 
del instituto a fin de proponer al equipo directivo el plan de normalización lingüística y 
el diseño particular del programa o programas de educación bilingüe que aplique el 
centro, para su inclusión en el proyecto educativo del instituto. 
10. Promocionar el uso del valenciano en todas las actividades que le competen. 
 

 
 

Jose Sanahuja 
President de Círcul Cívic Valencià 

 
 


