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Entre tots i totes hem 
aconseguit que les coses 
comencen a canviar i, 
després d’anys de menyspreu 
i maltractaments, sembla 
que el govern valencià ha de 
redreçar la situació en què 
ha quedat l’ensenyament 
valencià després d’una 
sinistra etapa de retallades, 
privatització i desregulació.

Entre tots i totes 
hem aconseguit que 
les coses comencen 
a canviar



Ara és el moment 
dels nostres 
drets laborals

Tombem l’acord de 
professorat interí 2013

Negociació d’un calendari 
escolar raonable

No als CIS Aturem els 
processos de privatització.

No al districte únic Obrim la 
negociació d’uns nous criteris 
d’admissió de l’alumnat.

Reducció de les ràtios i 
millora de les plantilles en 
totes les etapes educatives 
Millorem la qualitat de la 
nostra educació, mentre 
evitem l’acomiadament 
de professorat interí 
i el desplaçament del 
funcionariat.

Millora de les condicions 
laborals del professorat 
i dignifi cació de la tasca 
docent Recuperació del poder 
adquisitiu, reducció de la 

càrrega lectiva i burocràtica, 
ampliació dels permisos, 
llicències i excedències, nova 
regulació d’itineràncies, 
reducció de l’horari lectiu 
a les persones majors 
de 55 anys, baixes sense 
penalització econòmica i 
substitucions immediates.

No aplicació de la LOMQE 
mentre no siga derogada, cal 
prendre totes les mesures per 
a difi cultar-ne l’aplicació. La 
llei Wert és una llei injusta, 
al servei de la privatització i 
contra l’escola pública.

Nou model plurilingüe 
Derogació del decret actual 
de plurilingüisme i negociació 
d’un nou model que situe 
el valencià com a llengua 
vehicular de l’ensenyament.

Negociació de l’ordre de 
jornada continuada Regulació 
de la jornada continuada, no 

vinculada a cap programa 
ni àmbit; qualsevol centre 
interessat ha de poder 
adoptar-la.

Nova normativa d’atenció a 
la diversitat Per una escola 
inclusiva, que respecte i 
reconega les singularitats de 
tot l’alumnat, i que oferisca 
les oportunitats per al 
progrés acadèmic i personal 
de l’alumnat. Per uns centres 
inclusius i amb les condicions 
arquitectòniq ues apropiades.

 Salut laboral Compliment 
de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals. Potenciació 
de la fi gura del delegat/ada 
de prevenció i foment d’una 
cultura preventiva a través 
dels comités de Seguretat i 
Salut Laboral.

Nou model de formació 
del professorat Formació 
contínua a través dels mitjans 

de l’administració, sense 
externalització ni privatització 
del servei. Participació del 
professorat, les universitats 
públiques i els MRP en la 
planifi cació.

Pla de construcció de 
nous centres públics 
urgents Revisió de les 
infraestructures dels centres 
educatius per reparar-ne les   
defi ciències. 

ENCARA ENS QUEDA MOLT PER ACONSEGUIR, PER AIXÒ VOLEM RELATAR 
ALLÒ QUE SENTIM COM A CONDICIONS NECESSÀRIES PER A UNA ESCOLA 
DE QUALITAT I PER A UNA TASCA DOCENT DIGNA


