
i els nostres drets?
16 de maig 
vaga general d’educació
per la millora  
de les condicions laborals  
del professorat

STEPV convoca al 
professorat valencià a una 
jornada de vaga el pròxim  
16 de maig de 2018. 
Els motius d’aquesta 
convocatòria responen a la 
necessitat de revertir les 
retallades imposades per 
l’anterior govern, encara 
vigents, i negociar millores 
en les condicions laborals 
del professorat.
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Des de l’inici d’aquesta 
legislatura, el Sindicat ha 
plantejat a la Conselleria 
d’Educació diverses fórmules per 
a negociar aquestes millores: 
des d’un pacte de legislatura 
que abraçava molts aspectes, a 
un acord global amb propostes 
molt concretes sobre condicions 
laborals. 

Després de tres anys de 
nou govern s’ha avançat en 
determinats aspectes i s’ha 
recuperat bona part de la 
plantilla retallada pel govern 
anterior. Ara bé, moltes altres 
qüestions fonamentals s’han 
quedat en segon pla. STEPV 
considera que l’1 de setembre 
de 2018 el professorat valencià 
ha de notar canvis en les seues 
condicions laborals. No és 
possible que es mantinguen 
les retallades i que, a més, es 
continue carregant de feina 
burocràtica el professorat. 

Per tot això, ja és hora de donar el 
pas de convocar aquesta vaga el 16 
de maig i exigir el que és just:

n Reducció de les hores lectives en 
tots els cossos docents.

n Negociació de les plantilles de 
primària, secundària i FP, per 
a recuperar el que va retallar 
l’anterior govern i millorar-les.

n Negociació d’un calendari de 
recuperació de les condicions 
laborals del professorat: poder 
adquisitiu, reduccions horàries a 
majors de 55 anys, actualització 
dels permisos, llicències i 
excedències, disminució (encara 
més) de la ràtio, eliminació dels 
descomptes per baixa mèdica, 
millora de les infraestructures.

n Compliment de la llei de salut 
laboral.

n Reducció de la càrrega 
burocràtica.

El Sindicat també ha plantejat una 
proposta perquè el funcionariat 
de carrera puga participar en 
les adjudicacions de juliol per 
obtindre un destí provisional per 
un curs i, d’aquesta manera, 
apropar-se al màxim al lloc de 
residència.

Per tots aquests motius, STEPV 
us anima a secundar la vaga del 
16 de maig i acudir a les accions i 
mobilitzacions que es convoquen.


