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Fet i fet, el treball desplegat pel Sindicat durant la pan-
dèmia es resumeix en la portada de la revista: més de 
quaranta mil telefonades ateses, atenció continuada en 
les xarxes socials i en el correu electrònic, nombroses 
assemblees informatives telemàtiques, múltiples i di-
verses campanyes, iniciatives i resolucions en les juntes 
de Personal i comités de Salut Laboral, i, en definitiva, 
moltíssimes sessions destinades a elaborar i proposar 
actuacions en relació amb la pandèmia i als plans de 
contingència.

STEPV, SEMPRE AL TEU COSTAT

Aquest és el lema que hem triat de cara a les elecci-
ons del pròxim 1 de desembre i ho hem fet, precisament, 
perquè pensem que condensa en poques paraules la 
nostra filosofia de fons: actuar sempre com un sindicat 
de classe al servei de les treballadores i treballadors de 
l’ensenyament, fent-nos ressò de la vostra veu i de les 
vostres reivindicacions. Aquest objectiu guia la nostra 
agenda diària tant pel que fa a l’acció sindical desplega-
da com respecte a la nostra tasca informativa.

Pel que fa a l’acció sindical, són nombroses les llui-
tes dutes a terme tant per a millorar les condicions de 
treball del professorat com per a avançar en la qualitat 
del sistema educatiu. En aquest sentit, destaquen, per 
exemple, les nombroses mobilitzacions per a exigir el 
pagament de les retribucions pendents, les manifesta-
cions per una orientació educativa de qualitat o les di-
verses accions portades a cap arran de l’anomenada llei 
Iceta, en suport del professorat interí, com també la ILP 
que tot just acabem de llançar per a disminuir la ràtio 
d’alumnat en les aules a fi d’atendre’l com cal.

Pel que fa a la tasca informativa, a banda de la nos-
tra publicació de referència, l’Allioli, que sempre inten-
ta fer-se ressò de les novetats en matèria educativa 
així com servir d’espai de reflexió per a construir en-
tre totes i tots una escola més democràtica i inclusiva, 
destaquen els nombrosos materials de caràcter pràctic 
i de consulta al servei del  professorat com, per exem-
ple, les guies d’inici de curs, que unifiquen la normativa 
d’interés per a les treballadores i treballadors de l’en-
senyament.

Per totes aquestes raons, i, sobretot, pel que de-
mostrem amb la nostre quefer diari al servei del pro-
fessorat i de la qualitat del sistema educatiu, des de 
l’STEPV us demanem que, una vegada més, torneu a 
confiar en nosaltres de cara a les pròximes eleccions. 
Perquè l’STEPV és un sindicat autònom que no depén 
de ningú, només del vostre suport i de la vostra confi-
ança. Perquè sempre hem estat, i sempre estarem, al 
vostre costat.

I com que les paraules han de veure’s reflectides en 
l’acció, en les pàgines següents fem un repàs de les fites 
clau de la nostra agenda sindical dels últims quatre anys.

L’ 1 de desembre de 2022 tindran lloc unes noves 
eleccions sindicals. Una cita amb les urnes en 
què sindicats com l’STEPV ens hi juguem molt, 
a diferència dels dos sindicats més represen-

tatius de tot l’Estat, que no necessiten el 10% dels vots 
per a estar en la Mesa Sectorial. També està en joc que 
el sindicalisme valencià, alternatiu, autònom i combatiu 
que representa l’STEPV continue sent el majoritari com 
fins ara. Açò és clau per a avançar en la millora de les 
condicions laborals de tot el professorat i de la qualitat 
del sistema educatiu, dos objectius que han marcat la 
nostra tasca durant aquests quatre anys i que seguiran 
macant les nostres lluites futures.

UNA LEGISLATURA MARCADA PER LA PANDÈMIA

Sense cap dubte, la pandèmia ha marcat la legislatura, 
almenys la meitat d’aquesta, fet que també ha obligat el 
Sindicat a reinventar-se i adequar l’acció sindical a la 
nova situació. Per això, vam reforçar l’atenció a l’afilia-
ció i al professorat, i vam adoptar plataformes digitals 
per a mantindre el contacte amb el professorat mentre 
els centres romanien tancats i també després, quan hem 
començat a recuperar la normalitat.

Hem desplegat una feina molt intensa durant la pan-
dèmia, que queda resumida en aquest Allioli de rendició 
de comptes sobre el nostre treball en aquells moments 
tan complicats:
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STEPV, amb el 
Baix Segura

La DANA que va colpejar la comarca del Baix Se-
gura, l’octubre de 2019, també va afectar les in-
fraestructures de molts centres educatius. El Sin-
dicat va fer un seguiment d’aquests desperfectes, 
amb visites de permanents sindicals als centres 
durant els dies immediatament posteriors a la 
DANA. El Secretariat Nacional d’STEPV també va 
visitar els centres educatius de la comarca el 19 
d’octubre i es va reunir amb la Conselleria per 
abordar la situació.

ELS PUNTS CLAU  
DE L’AGENDA SINDICAL DE L’STEPV 
DURANT AQUESTA LEGISLATURA 

La recuperació 
de drets laborals: 

què hem aconseguit 
i què resta pendent
Malgrat els dos anys de pandèmia, que també 
han dificultat enormement el treball sindical, 
s’ha avançat en la recuperació i implementació 
de millores en les condicions laborals. En mos-
trem ací alguns exemples:

 � Acord per a la reducció horària a 23 hores en 
els CEIP i a 18 hores en Secundària i resta de 
cossos. Cal  continuar treballant perquè la re-
ducció de les 23 hores siga real i genere més 
plantilla en els centres.
 � Millores en normatives: convocatòries d’oposi-
cions, fase de pràctiques, comissions de ser-
veis, concurs de trasllats, etc.
 � Més dotació de personal administratiu en les 
direccions territorials i millores en l’abonament 
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Acords i 
desacords

Durant aquesta legislatura hem signat diversos 
acords amb la Conselleria d’Educació: tots els 
que s’han plantejat —excepte un—, perquè en-
teníem que beneficiaven el conjunt del profes-
sorat. Són aquests:

 � 28/03/2019: preacord que permet que els i 
les mestres d’institut recuperen el comple-
ment d’ESO. El professorat de PT i AL i el d’FPA 
del cos de mestres perdien aquest comple-
ment amb motiu de trasllat.
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de les nòmines, especialment al setembre. S’ha 
reduït el nombre d’impagaments any rere any, 
però el problema ni de lluny està solucionat.
 � Sentències de reconeixement de drets: cobra-
ment del complement de cap de departament 
per part de professorat en pràctiques, reco-
neixement del 99% de reducció de jornada en 
casos de malaltia greu dels fills, etc.
 � Descatalogació del B2 en anglés d’alguns cen-
tres en algunes adjudicacions d’inici de curs.
 � Acords retributius: recuperació del cobra-
ment del complement d’ESO en els casos 
que ho havien perdut, compensació de la 
bretxa salarial, cobrament de triennis i se-
xennis per al professorat en pràctiques, cre-
ació d’un departament de borses de treball. 
Cal dir que tot i que la Conselleria s’ha com-
promés en diferents acords amb els sindi-
cats, la majoria d’aquests encara no s’han 
executat.
 � Incorporació del concurs de mèrits en la llei 
Iceta. Un concurs de mèrits que el Ministeri ha 
pervertit amb la seua proposta de barem.
 � Millores en la normativa del professorat d’ori-
entació en CEIP.

 � Àmbits en instituts: que el professorat es man-
tinga en el centre en cas que decidisquen no 
impartir àmbits per al curs 2022/23.
 � Abans de la llei Iceta, protecció del professorat 
interí major de 55 anys.
 � Curs de C1 de Valencià per al professorat 
d’ERE que no el tenia.
 � Constitució de grups de treball sobre plantilles 
docents, centres singulars, etc.
 � Recuperació de la retallada retributiva de de-
terminats equips directius des de 2013 i fins a 
2016, quan ja es va tornar a normalitzar.
 � Que el curs 2022/23 comence el 12 de setem-
bre i no el 8.

Però, tot i la nostra lluita constant, encara que-
den molts temes pendents, que reivindiquem 
des de fa temps i que seguirem reivindicant, 
com ara:
 � Reducció de les ràtios d’alumnat: per això hem 
presentat una ILP a les Corts Valencianes.
 � Negociació de les plantilles docents, prevista 
novament per a aquest curs.
 � Reducció de la burocràcia, aspecte fonamental 
perquè el professorat se centre en la docència.

 � Millor atenció al professorat per part de les 
direccions territorials: hem desplegat una in-
tensa campanya sobre aquest aspecte però 
cal insistir-hi més.
 � Abonament al dia de les nòmines i dels com-
plements retributius pendents, tribunals 
d’oposició, etc.
 � Recuperar el poder adquisitiu perdut.
 � Equiparació salarial del professorat tècnic 
d’FP (PTFP) a extingir i del nou cos de profes-
sorat especialista de sectors singulars d’FP: 
tenim el compromís de la Conselleria per a 
treballar-ho.
 � Millora de la normativa de permisos i llicènci-
es: està pendent de publicar-se el nou decret, 
però no confiem que arreplegue totes les nos-
tres reivindicacions.
 � Consolidació real del professorat interí.
 � Obertura de borses de treball permanentment.
 � Compliment de la llei de salut laboral.

Aquest és un resum d’algunes qüestions pen-
dents, però la llista és més llarga i la podreu con-
sultar en el programa electoral per a les elecci-
ons sindicals de l’1 de desembre.

 � 17/07/2019: acord sobre les titulacions del 
professorat interí. Aquest acord permet la 
continuïtat en el treball del professorat interí 
que ha accedit a les borses amb una titulació 
diferent de la que es reclama actualment.
 � 06/07/2020: acord de reducció d’hores lecti-
ves a 23 hores en Infantil i Primària i 18 hores 
en la resta de cossos.
 � 31/08/2020: acord perquè el professorat in-
terí mantinga la plaça adjudicada si té la co-
vid-19 o està en quarantena abans de la incor-
poració al lloc de treball.
 � 14/12/2020: preacord sobre la distribució del 
0,3% de la massa salarial, per a l’abonament 
dels triennis i sexennis del funcionariat en 
pràctiques durant el curs 2019/20; per a com-

batre la bretxa salarial entre homes i per a la 
contractació de personal per a gestionar les 
borses de treball.
 � 11/05/2021: acord sobre l’acreditació de titu-
lacions de persones suspeses en les oposici-
ons de cos de mestres de 2016 i 2018, per a 
facilitar la seua incorporació a les borses de 
treball.

L’únic acord que STEPV no ha signat ha sigut el 
de l’acreditació de la capacitat de tutela de les in-
vestigacions de l’alumnat en els Ensenyaments 
Artístics Superiors. El Sindicat no ha signat per-
què no soluciona la situació del conjunt del pro-
fessorat afectat ja que introdueix requisits que 
necessiten més temps per a ser assolits.

STEPV signa l’acord perquè el professorat 
interí amb covid mantinga la plaça adjudicada

Membres del Secretariat 
Nacional de l’STEPV visiten 
el Baix Segura després 
de les inundacions
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Professorat interí
L’acord entre l’exministre de Funció 

Pública, Miquel Iceta, i CCOO, UGT i CSIF per convo-
car oposicions massives i per introduir el cessa-
ment al cap de 3 anys d’exercici del personal inte-
rí, va provocar el rebuig d’una bona part d’aquest 
col·lectiu, que denunciava la no transposició de la 
directiva europea contra l’abús de la temporalitat 
en l’anomenada llei Iceta. La pressió ha aconse-
guit que s’introduïsca el concurs de mèrits, però 
el Ministeri d’Educació ha restringit la baremació 
de forma totalment arbitrària, dificultant aquesta 
consolidació al conjunt del professorat.

Professorat en 
pràctiques

Sens dubte, l’abonament dels triennis i se-
xennis del professorat en pràctiques ha mar-
cat pràcticament tota la legislatura. Després 
de signar acords des de 2019 i instar a ela-
borar normativa pròpia perquè puguen cobrar 
aquests complements, encara està pendent 
que s’aplique aquest compromís de la Conse-
lleria. Un retard totalment injustificat.
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7 STEPV, amb 
l’escola rural

Els problemes del despoblament rural tam-
bé afecten, i molt, les escoles rurals. S’hi 
produeix una situació complexa: sense xi-
quetes i xiquetes no hi ha escola, sense es-
cola no hi ha famílies interessades a viure 
en els nostres pobles de l’interior. És per 
això que el Sindicat ha convocat diverses 
jornades per tractar la problemàtica de 
l’àmbit rural i elevar les conclusions a l’Ad-
ministració.
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Concentració per demanar més personal 
administratiu  en les direccions  territorials

Un sindicat 
feminista

El nostre compromís amb la igualtat i el femi-
nisme ve de lluny i impregna tota la nostra po-
lítica sindical. A més, des d’STEPV-Dones tam-
bé realitzem accions específiques encamina-
des a commemorar les dates emblemàtiques 
de la lluita de les dones, com ara el 8 de Març 
i el 25 de Novembre —amb l’elaboració d’uni-
tats didàctiques per a totes les etapes educa-

Treball 
internacional

Potser és un dels aspectes més desconeguts 
del Sindicat, però STEPV forma part de diverses 
xarxes internacionals, com la Internacional de 
l’Educació (IE). I donem suport a moltes inicia-
tives amb altres països sobre temes educatius. 
Ací en resumim alguns que hem treballat en 
aquesta legislatura:
 � Participació en el VIII Congrés de la IE a Ban-
gkok (Tailàndia) en 2019.
 � Participació en les diferents edicions de la 
MICE –Mostra Internacional de Cinema Educa-
tiu– i en diferents països.
 � Actes amb la Confederació d’Educadors 
Americans (CEA), juntament amb el seu presi-
dent, Fernando Rodal.

tives—, o les destinades a promocionar el llen-
guatge inclusiu —campanya CoEduquem en el 
llenguatge—, a donar a conéixer els treballs 
artístics dels centres docents —exposicions 
CoEducArt—, i a visibilitzar dones referents 
perquè el nostre alumnat les conega i siguen 
una inspiració, sobretot per a les nostres xi-
quetes. El nostre material més aplaudit i es-
perat és el calendari coeducatiu, que cada any 
dediquem a un tema en què les dones no han 
tingut suficient reconeixement, amb efemèri-
des feministes i amb activitats didàctiques per 
a tots els mesos de l’any.

 � Adhesió a la jornada internacional “Paulo Frei-
re”, en defensa de l’educació pública
 � Suport a la vaga d’Educació al Brasil en 2019
 � Reunions amb sindicats cubans.
 � Solidaritat amb mestres represaliats arreu del 
món.
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El Calendari de les Dones de 2021 editat per 
l’Organització de Dones STES-Intersindical

Manifestació 
a València per 
la consolidació 
del professorat 
interí

STEPV dona  
suport a la MICE 

celebrada a l’Havana

Campanyes pels 
drets laborals 

del professorat i per 
la qualitat educativa
STEPV ha dut a terme unes quantes campanyes 
sobre diferents aspectes relacionats amb les 
condicions laborals i l’educació, però també pels 
nostres drets com a poble. Ací en teniu una mos-
tra:
 � 28/09/2019: participació en la campanya per 
la reciprocitat plena i l’espai de comunicació 
en la nostra llengua, juntament amb la FOLC, 
El Tempir d’Elx i Escola Valenciana.
 � 21/10/2019: campanya “Més personal per a 
gestionar el personal”, conjunta entre STEPV 
i STAS-Intersindical per la dotació de perso-
nal administratiu en les direccions territorials 
d’Educació i en la Conselleria d’Educació.
 � 30/12/2019: campanya “Encara toca!” de recu-
peració de condicions laborals —continuació de 
la campanya “Ja toca!”—: increment retributiu, 

4 millora de les plantilles docents, reducció d’hora-
ri lectiu i ràtios i gestió democràtica dels centres 
educatius, són els quatre eixos de la campanya.
 � 04/05/2021: campanya “Viure en valencià”, 
amb un seguit de vídeos explicatius per a 
conscienciar de la necessitat d’usar la nostra 
llengua.
 � Gener 2021: campanya “Reforcem l’Educació”. 
Com a continuació de la campanya “Encara 
toca!”, el Sindicat continua reclamant millores 
de les condicions laborals del professorat i en 
els centres educatius.
 � Any 2021: creació de l’Espai Freire, en el cen-
tenari del naixement del pedagog brasiler. Pu-
blicació de diferents articles sobre Freire i con-
ferències telemàtiques amb persones expertes.
 � Any 2022: centenari del naixement de Joan 
Fuster, amb la publicació en l’Allioli d’un espe-
cial sobre Fuster i la preparació de diferents 
actes durant el darrer trimestre de l’any.

Altres campanyes específiques que ha dut a ter-
me el Sindicat tenen a veure amb l’equiparació 
salarial del professorat del cos A2 a A1, la millo-
ra de les condicions de la jornada continuada o la 
millora de les plantilles docents.

4 Extra eleccions sindicals 2022



SectorsSECTORS

STEPV, sempre al costat de tots els col·lectius 
laborals de les universitats públiques valencianes

A l llarg d’aquests 4 anys, en el context de 
les Escoles Oficials d’Idiomes hi ha ha-

gut canvis i novetats normatives, però algunes 
qüestions reivindicades pel Sindicat continuen 
pendents de resolució. Hem tornat a les díhuit 
hores lectives,  però no hem recuperat les condi-
cions laborals prèvies al 2012 (díhuit hores lec-
tives amb quatre grups curriculars, recuperació 
de les hores de reducció dels departaments i 
les coordinacions, etc). S’ha modificat i ampli-
at el mapa de les EOI del País Valencià, però hi 
continua havent moltes escoles sense edifici 

propi o molts de propis no estan en condicions. 
S’ha creat l’EOI Virtual Valenciana, però s’ha fet 
sense escoltar el professorat, els centres ni les 
propostes del Sindicat, com ara la de crear sec-
cions d’aquesta EOI també a València i Alacant. 
També es va publicar el Decret de currículums 
(242/2019) o l’Ordre 34/2022 de regulació de 
l’avaluació i de les PUC, però hem de continuar 
reivindicant una limitació equilibrada del màxim 
d’alumnes lliures que es presenten a aquestes 
proves en funció de l’alumnat oficial ja matricu-
lat i de la plantilla real de què es disposa.

Escoles Oficials d’Idiomes,  
una de freda i una de calenta

E n el llarg camí dels Ensenyaments Artís-
tics Superiors per aconseguir la ubicació 

i el tractament específic que, pel seu caràc-
ter superior, requereixen, encara queda mol-
ta senda per recórrer. En aquest avanç cap a 
la universitat, ja es va produir una adscripció 
“parcial” dels centres de l’ISEA a la Conselleria 
d’Innovació i Universitats, però el seu professo-
rat continua depenent de la Direcció General de 
Personal Docent de la Conselleria d’Educació i 
això comporta algunes disfuncions que s’han 
de resoldre. En algunes qüestions fonamentals 
per a aquests ensenyaments hi ha hagut un 
clar retrocés i pèrdua de drets laborals en dei-

xar en funció de les possibilitats organitzatives 
del centre que el personal que investiga puga 
descomptar hores lectives per dedicar-les a la 
investigació. D’altra banda, recentment es va 
publicar el nou ROF dels centres de l’ISEA, però 
la majoria de qüestions cabdals per a aquests 
ensenyaments queden indefinides i encara 
s’han de concretar en l’ordre de desenvolupa-
ment. Una indefinició a què hem de sumar el 
que puga aportar la nova llei d’Ensenyaments 
Artístics Superiors de la qual, tal com queda 
recollit en l’addicional novena de la LOMLOE, 
s’ha de presentar una proposta cal al final de 
2022, a tot estirar.

Ensenyaments Artístics Superiors: 
el llarg camí per recórrer

E l fet més important que ha marcat el desen-
volupament del treball diari a les nostres 

seccions sindicals va ser la pandèmia de la Co-
vid que va tancar-nos a totes i tots a casa durant 
mesos. Aleshores, les delegades i delegats de 
prevenció de l’STEPV a les diferents universitats 
van treballar de valent per vetlar per les condici-
ons de treball de les persones que havien de tre-
ballar presencialment. A més, també van desen-
volupar normatives de teletreball que el Sindicat 
sempre ha defensat com a eina de sostenibilitat, 
conciliació i modernització de l’administració 
pública. Gràcies a aquesta feina, les universitats 
compten amb normatives de teletreball i aques-
ta modalitat de prestació del servei públic està 
començant a arrelar en l’administració de les 
universitats públiques valencianes.

Un altra part important del treball diari del 
Sindicat ha sigut la relació amb col·lectius més 
desfavorits del personal de les universitats pú-
bliques. Així doncs, el personal interí de totes 
les universitats públiques valencianes amb la 
presència d’STEPV, ha comptat amb el suport 
de les nostres delegades i delegats de personal. 
En una estreta col·laboració amb les seues pla-
taformes, participant en les seues manifestaci-
ons, legalitzant la vaga indefinida que va tindre 
lloc durant dos mesos a la Universitat d’Alacant, 

STEPV ha estat al costat d’aquest col·lectiu, 
precaritzat pel frau de llei que les universitats 
han exercit sobre ell durant més d’una dècada. 
Àrdues negociacions amb la resta de sindicats 
i les gerències i, sobretot, molt de treball du-
rant moltes hores i tots els dies de l’any, ens 
han col·locat al capdavant de la lluita pels drets 
d’aquest col·lectiu, la qual cosa s’ha reflectit en 
les diferents convocatòries electorals en les 
quals hem assolit resultats espectaculars.

També hem treballat de valent per les con-
dicions del personal laboral. Després de mesos 
de negociació del Conveni Col·lectiu de les uni-
versitats públiques valencianes, on STEPV va 
ser el sindicat més reivindicatiu, la manca de 
compromís de la Generalitat Valenciana va im-
pedir la signatura d’aquest conveni. Un treball 
frustrat que, això no obstant, ha donat una gran 
visibilitat al Sindicat, sobretot entre el profes-
sorat associat, per al qual també ens hem con-
vertit en el sindicat de referència. Prova d’això 
són els resultats electorals en el claustre de la 
Universitat Jaume I, o l’elecció, per primera ve-
gada, d’una professora associada d’STEPV, com 
a representant d’aquest col·lectiu, al claustre de 
la Universitat d’Alacant.

Una altra fita a destacar va ser el cobra-
ment del complement de la carrera professi-

onal per part del personal d’administració i 
serveis de les universitats, on va ser clau al 
treball, tant sindical com jurídic, d’STEPV. El 
Sindicat ha preparat un extens informe, acom-
panyat d’una campanya de difusió, sobre la 
necessitat d’establir un complement retributiu 
similar per al personal docent i investigador. 
Actualment, estem capficats en eixa lluita, ja 
que sempre hem defensat la justícia i l’equitat 
entre el personal al servei de les universitats 
públiques valencianes.

En definitiva, l’STEPV lluita sempre per 
millorar les condicions laborals i per defen-

sar els drets de tots els col·lectius de les 
universitats públiques valencianes. Accions 
judicials diverses com, per exemple, la re-
clamació de les beques Maria Zambrano i 
Margarita Salas, la reclamació del reconei-
xement dels quinquennis i sexennis per al 
personal docent i investigador laboral, o les 
demandes judicials per al reconeixement de 
la condició de fix per al personal interí, han 
significat una mostra del nostre treball al 
llarg dels darrers quatre anys i ens han dotat 
de visibilitat i fermesa de cara a les properes 
eleccions sindicals. 

Q uant a aquests ensenyaments, els centres 
continuen necessitant una millora urgent 

d’infraestructures, dotacions i equipaments. La 
Conselleria d’Educació ha integrat cinc conserva-
toris municipals incorporant-los a la xarxa GVA, i 
té previst continuar amb aquesta dinàmica per a 
anar acostant aquests ensenyaments fins a ar-
ribar a un equilibri comarcal. Les futures incor-
poracions es faran seguint el model implementat 
per la Llei 7/2021. El fet que aquests conservato-
ris passen a la xarxa comporta que, de manera 
dinàmica, es vagen creant noves places a me-
sura que es vaja jubilant el professorat integrat. 
De la mateixa manera, les baixes i noves places 

resultants dels ajustaments horaris passen au-
tomàticament a ser cobertes pel personal de les 
borses GVA. Pel que fa a qüestions normatives, 
recentment es va publicar el nou ROF dels con-
servatoris professionals de Música i Dansa, que 
millora i actualitza algunes qüestions obsoletes. 
Malgrat això, el Sindicat va mostrar la seua reti-
cència a aspectes introduïts en el ROF relatius a 
l’avaluació del professorat i va lamentar no veu-
re-hi reflectits de manera clara alguns aspectes 
que s’han de detallar en resolucions i desenvo-
lupaments normatius posteriors. Queda pendent 
la negociació dels nous currículums d’aquests 
ensenyaments prevista per al mes de novembre.

S’amplia la xarxa GVA de conservatoris 
professionals de Música i Dansa
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Sectors

L a negociació del ROF dels centres d’Edu-
cació Especial (CEE) no va resultar sa-

tisfactòria per al Sindicat, que ha desplegat 
una intensa activitat aquests darrers anys 
per solucionar les problemàtiques d’aquests 
centres. Són centres amb unes característi-
ques diferenciades de la resta, que mereixen 
una especial atenció per part de l’Adminis-
tració.

Tot i que la Conselleria sempre s’ha ma-
nifestat oberta a tractar les problemàtiques 

d’aquests centres, les solucions aportades 
pel Sindicat no s’acaben de concretar. Una 
d’aquestes és la millora i l’estabilitat de la 
plantilla, però n’hi ha d’altres pendents, com 
l’increment de la dotació de recursos materi-
als i econòmics, la regulació de la possibilitat 
d’adoptar la jornada continuada i la catalogació 
d’aquests centres com a centres de recursos, 
fet que implica un canvi de paradigma del seu 
funcionament, que ha d’anar acompanyat de la 
dotació necessària.

STEPV reclama  
més personal estable en els CEE

L’ STEPV ha demanat reiteradament treba-
llar el desplegament de la llei d’FPA, així 

com altres mesures necessàries per a la digni-
ficació d’aquesta etapa educativa.

La darrera reunió de la Mesa de Negociació 
en què es van tractar aspectes relacionats amb 
l’FPA —al marge de les instruccions d’inici de 
curs que es negocien cada any— va ser el 19 
de juliol de 2018, on es va parlar de la creació 
de les zones territorials d’actuació dels centres 
públics específics d’FPA. Hem passat, per tant, 

quatre anys en blanc. En la Junta de Portaveus 
del passat 22 de setembre de 2022, STEPV 
es va tornar a queixar d’aquesta situació i la 
Conselleria va informar que s’inclourien en la 
negociació aspectes relatius als currículums i 
poc més. 

El Sindicat considera que la Conselleria ha 
de reprendre les negociacions sobre les FPA 
iniciades en la legislatura anterior i afrontar 
les necessitats d’aquesta etapa educativa, tan 
important per a la cohesió social.

La Formació de Persones Adultes, la 
gran oblidada aquesta legislatura

SECTORS

L a pressió sindical exercida per l’STEPV va 
aconseguir la constitució d’un grup de tre-

ball, en 2019, per a tractar la situació d’aquests 
centres. Una iniciativa que, malauradament, no 
ha tingut continuïtat, malgrat la insistència del 
Sindicat. Així i tot, l’STEPV, juntament amb una 
representació d’aquests centres, es va reunir 
posteriorment amb la Conselleria d’Educació 
per a traslladar-los les demandes del col·lectiu. 

L’estabilitat de les plantilles és una de les 
principals preocupacions d’aquests centres, 
i és en aquest sentit que s’han implementat 
algunes mesures, com la possibilitat de re-
petir centre, si està catalogat d’especial di-
ficultat, per al professorat interí. També s’ha 

aconseguit que en el concurs de trasllats no 
s’adjudique de forma forçosa aquest tipus de 
plaça, si no és sempre voluntària. Així i tot, 
han quedat pendents altres temes, com ara 
l’admissió de l’alumnat i la matriculació equi-
tativa, l’ampliació de la plantilla, el treball 
interdepartamental, el protocol de diagnòs-
tic, les ajudes econòmiques i la dotació dels 
serveis fonamentals, els serveis de menjador 
i transport, la reducció de les ràtios o la for-
mació específica i les infraestructures, entre 
altres qüestions. A més, contràriament al que 
s’esperava, els centres de caràcter singular 
han perdut professorat de plantilla en aplica-
ció de la normativa d’inclusió educativa.

STEPV, colze a colze  
amb els centres de caràcter singular

D urant aquests últims quatre anys, l’ESFMB 
ha tingut un gran creixement en l’àmbit de 

la formació del professorat, amb més de 16.000 
consultes de l’afiliació resoltes, més de 8000 
persones inscrites als nostres plans formatius 
i amb la participació de més de 5000 professio-
nals en les prop de 280 accions formatives.

En l’àmbit europeu hem aconseguit l’acre-
ditació del programa Erasmus+ fins al 2027 i 
hem de destacar que el nostre consorci l’inte-
gren actualment un total de 50 centres del País 

Valencià, on la participació en les mobilitats ha 
superat els 1500 alumnes i més de 400 profes-
sors i professores.

Destaca també la nostra participació en 8 
projectes Europeus KA2 i 1 Teach Aca, en col-
laboració amb diverses organitzacions edu-
catives europees, on perseguim: millorar la 
ciutadania activa, la innovació, la inclusió, el 
desenvolupament democràtic, la cooperació, 
la solidaritat i la immersió cultural, lingüística i 
laboral de l’alumnat i del professorat valencià.

La Melchor Botella es consolida  
com a l’escola sindical de referència

F inalment, i afortunadament, aquesta reivindi-
cació històrica del Sindicat ha arribat a bon 

port, amb els seus aspectes positius i negatius. 
D’una banda, s’ha aconseguit que aquest profes-
sorat s’integre en el cos A1 de Secundària, però, 
de l’altra, hi ha l’inconvenient que el Ministeri ho 
ha fet deixant-hi fora el professorat de deu es-
pecialitats sense equivalent universitari, fet que 
el converteix en un grup a extingir que, malgrat 
acomplir el mateix treball que tot el professorat 
d’FP, no veurà reconeguda la seua labor. 

Un altre front obert ha sigut la negociació i 
publicació del ROF dels centres integrats de 
Formació Professional. Un reglament en què 
els departaments de Formació en Centre de 
Treball han eixit molt perjudicats, ja que desa-
pareixen totalment, de manera que tota la feina 
que realitzaven no s’hi ha vist reconeguda. No 

obstant això, gràcies en gran manera a la pres-
sió del Sindicat, s’ha aconseguit, almenys, que 
el departament de FOL no haja sigut absorbit 
pel d’Orientació i puga continuar mantenint l’es-
tatus i les funcions.

A més de tot açò, des d’STEPV continuem 
defensant les avaluacions dels riscos laborals 
que comporta la feina en els tallers d’FP, que 
haurien de comptar amb un servei de prevenció 
propi, a fi de vetlar, per exemple i  entre altres 
coses, perquè tot el professorat tinga els seus 
EPI al començament del curs.

Per últim, cal destacar que també continu-
em treballant pels desdoblaments en FP, tan 
necessaris per a garantir la qualitat educativa, 
i també per a aconseguir que les dotacions eco-
nòmiques i de material no fungible siguen les 
adequades.

Llums i ombres de la integració del 
professorat tècnic d’FP en Secundària
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dicat, bé per comissions de serveis o bé en les 
adjudicacions d’inici de curs. Gràcies a la pres-
sió d’STEPV es va aconseguir mantindre aquest 
professorat en els centres, com va reconéixer 
el mateix secretari autonòmic d’educació en la 
Mesa Sectorial posterior.

UN DEBAT INEXISTENT

La Conselleria va proposar l’organització de 1r 
d’ESO per àmbits en els moments més durs de 
la pandèmia —abril de 2020—, argumentant que 
facilitaria la incorporació de l’alumnat de 6é de 
Primària a l’ESO, després de mesos sense acu-
dir a les aules. La sorpresa va ser que la norma-
tiva es va publicar sense negociar-ho amb els 
sindicats en Mesa Sectorial, fet que va motivar 
les queixes del Sindicat. Per al curs 2021/22, la 
Conselleria va mantindre aquesta organització 
de 1r d’ESO per àmbits, extensible voluntària-
ment a 2n d’ESO, extensió que molts pocs cen-
tres han aplicat, fent cas omís de les propostes 
sindicals perquè retornaren a la voluntarietat.

El posicionament del Sindicat respecte als 
àmbits en 1r d’ESO és clar: no estem en contra 
d’aquesta metodologia, però sí de la manera en 
què l’ha aplicada la Conselleria, especialment per 
la seua obligatorietat. Els canvis metodològics 
que impliquen mesures com aquesta no es poden 
imposar. Necessiten equips docents motivats, de 

selleria va proposar que el professorat destinat 
a la codocència en els centres que decidiren 
deixar d’impartir àmbits seria reubicat a cen-
tres que mantingueren aquesta organització. 
Això significava, a banda de posar més pres-
sió als centres a l’hora de decidir què fer, una 
nova adjudicació parcial de places a pocs dies 
de l’inici de curs, amb el tràfec que això també 
comportaria tant per al professorat afectat com 
per als centres que perdien aquest professorat i 
per als que el rebien perquè, novament, haurien 
de refer horaris.

STEPV es va oposar a eixe trasllat i va in-
sistir durant els dies següents a les reunions 
amb la Conselleria perquè eixe professorat es 
mantinguera en els centres on havia estat adju-

temps de preparació, de formació, de materials 
didàctics adaptats, d’hores de coordinació entre 
departaments, etc. També d’avaluacions per part 
de l’Administració que, malgrat ser reclamades 
pel Sindicat en les meses de negociació, no s’han 
posat en funcionament, en cas que n’hi haja.

Si la Conselleria vol que el professorat tre-
balle per àmbits ha de fer el mateix que el pro-
fessorat fa amb l’alumnat: convéncer i motivar. 
I aportar els mitjans necessaris per aplicar-ho. 
Convéncer i motivar significa anar claustre per 
claustre a explicar el projecte, formar el pro-
fessorat —no amb presses i corregudes l’estiu 
anterior a l’obligació de treballar per àmbits—, 
mostrar els resultats dels centres que ja fa 
anys que l’estan aplicant, compartir materials, 
propostes metodològiques i organitzatives, etc. 
I després d’aquesta campanya, dotar dels re-
cursos necessaris els centres que hagen decidit 
treballar per àmbits. 

STEPV va convocar una jornada sobre els 
àmbits en 2021 per treballar els pros i con-
tres de les diferents formes d’organització dels 
centres i escoltar la veu del professorat sobre 
la qüestió, pensant sempre en el benefici de 
l’alumnat. Algunes de les conclusions que es 
van extraure van ser precisament la necessitat 
de la iniciativa i motivació del professorat i del 
centre per adoptar aquest model. Regular-lo 
per decret es veu com una imposició que no 
crea adhesió sinó rebuig, especialment després 
de mesos esforçant-se de valent per far tirar 
avant l’alumnat en aquests cursos marcats per 
la pandèmia, en què el conjunt del professorat 
ha patit un desgast important i ha assolit unes 
quotes d’esgotament mai vistes.

Fet i fet, el Sindicat va criticar la falta de 
voluntat de debat per part de la Conselleria a 
l’hora de tractar els àmbits. Tampoc ens cons-
ta que s’haja realitzat cap estudi sobre la seua 
aplicació en el conjunt dels instituts, malgrat 
reclamar-ho reiteradament. Una mesura que 
altera l’organització d’un centre s’ha d’avaluar 
seriosament per a comprovar-ne l’eficàcia. 

Esperem, doncs, que la Conselleria reflexi-
onarà sobre el que ha passat, consensuarà les 
mesures que pensa aplicar i deixarà respirar 
el professorat, que ja té prou feina aplicant els 
nous currículums.

D esprés de la mesura cautelaríssima 
del Tribunal Superior de Justícia i de 
la decisió dels centres d’impartir o no 
els àmbits aquest curs, la pregunta 

del titular que obri aquesta notícia plana sobre 
els instituts. Un 81% dels instituts han decidit 
mantindre l’organització de 1r d’ESO en àmbits. 
Caldrà veure el curs que ve, si continuen sent vo-
luntaris, què decideixen fer els claustres, perquè 
en la decisió ha pesat molt la reorganització dels 
horaris ja adaptats als àmbits des de de juliol. 

La Conselleria ha de decidir ara si modifica el 
Decret de currículum de Secundària per eliminar 
aquesta obligatorietat, com han demanat totes 
les organitzacions sindicals, o la manté i s’espera 
a una nova intervenció dels tribunals de justícia. 
En les reunions amb la Conselleria durant el mes 
d’agost pareix que es decantaven per fer-los vo-
luntaris i modificar el decret, a canvi d’uns incen-
tius relacionats amb les plantilles per als centres 
que mantinguen els àmbits. Parlant clar, el que 
impartisca àmbits tindrà més plantilla. Això ho 
veurem quan negociem l’ordre de plantilles de 
Secundària, prevista per a aquest darrer trimes-
tre de l’any. En el moment d’escriure aquestes lí-
nies, la Conselleria encara no ha convocat la Mesa 
Sectorial ni ha enviat l’esborrany de la nova ordre 
de plantilles als sindicats. 

Durant la negociació, a l’agost, de com s’ha-
via d’aplicar la mesura cautelaríssima, la Con-

SERAN ELS  
ÀMBITS VOLUNTARIS  
EL CURS QUE VE?
LA CONSELLERIA HA DE DECIDIR QUÈ FA AMB ELS ÀMBITS. A 
HORES D’ARA, NOMÉS SE N’HA PARALITZAT L’OBLIGATORIETAT 
PER A AQUEST CURS 2022/23, PERÒ EL DECRET DE 
CURRÍCULUM ENCARA ELS MANTÉ L’OBLIGATÒRIAMENT

Gràcies a la pressió  
d’STEPV es va aconseguir 
mantindre aquest 
professorat en els centres, 
com va reconéixer el 
mateix secretari autonòmic 
d’educació en la Mesa 
Sectorial posterior

El posicionament del 
Sindicat respecte als àmbits 
en 1r d’ESO és clar: no 
estem en contra d’aquesta 
metodologia, però sí de la 
manera en què l’ha aplicada 
la Conselleria, especialment 
per la seua obligatorietat



STEPV IMPULSA LA ILP  
PER LA REDUCCIÓ DE RÀTIOS
LA CAMPANYA D’ARREPLEGA DE SIGNATURES ACABA DE 
COMENÇAR I FINALITZARÀ EL 8 DE JUNY DE 2022

E l passat 25 de juliol, el Secretariat Naci-
onal d’STEPV va registrar una ILP per la 
reducció de les ràtios, que es pot consul-

tar en la pàgina web del Sindicat i en els plecs 
d’arreplega de signatures.

Després de superar els tràmits per a rebre 
l’aprovació i que la Junta Electoral Central va-
lidara els plecs de signatures i les persones fe-
datàries, comença la campanya d’arreplega de 
signatures que s’allargarà fins al 8 de juny, mo-
ment en què finalitza el termini de huit mesos 
que determina la llei.

QUÈ ÉS UNA ILP?

Una iniciativa legislativa popular és una deman-
da a les Corts Valencianes perquè tramite una 
llei, en aquest cas, sobre la reducció de ràtios 
en els centres educatius. Per a fer-ho, les per-
sones o entitats promotores han de presentar 
com a mínim 10.000 signatures en el termini de 
huit mesos.

No estem davant d’una arreplega de signatu-
res qualsevol, perquè la Junta Electoral Central 
ha de certificar que les persones que signen 
compleixen uns requisits molt estrictes com és, 
d’una banda, ser major de 16 anys i amb veï-
natge administratiu valencià, però, a més, tindre 
la nacionalitat espanyola, tindre la ciutadania 

d’un estat membre de la Unió Europea, Islàndia, 
Liechtenstein, Noruega o Suïssa, o residir legal-
ment a Espanya, d’acord amb la normativa en 
matèria d’estrangeria.

PER QUÈ AQUESTA ILP?

La reducció de ràtios és una demanda històri-
ca del Sindicat. En la tramitació de la LOMLOE 
el govern de l’Estat i el Ministeri d’Educació no 
van voler atendre aquesta demanda. La Con-
selleria d’Educació va fer uns primers passos 
per a reduir la ràtio —alguns tombats per sen-
tències del TSJ a instàncies de la patronal de 
centres concertats— i només ho ha establit en 
algunes localitats en Infantil 3 anys. Reconei-
xem aquesta mesura però la considerem insu-
ficient. Cal implementar-la en totes les etapes 
educatives.

Per això, aquesta ILP, perquè les Corts Va-
lencianes la debaten i l’aproven, si és el cas.

I per això necessitem que el màxim nombre 
de gent possible signe la ILP. El Sindicat des-
plegarà una campanya centre per centre per 
a aconseguir el màxim nombre de signatures, 
però el professorat no és l’únic que hi pot fir-
mar. Ho pot fer qualsevol persona que complis-
ca els requisits. Comptem amb tu per a acon-
seguir-ho!

ILP PER LA BAIXADADE LES RÀTIOS

Centenars de persones es manifestaren a València l’abril passat per l’Orientació Educativa

LA CONSELLERIA ES 
COMPROMET A RESOLDRE LES 
INCIDÈNCIES HORÀRIES I DE 
FUNCIONS AL PROFESSORAT 
D’ORIENTACIÓ EN CEIP
STEPV I LA DIRECTORA GENERAL D’INCLUSIÓ ES VAN REUNIR 
EL 3 D’OCTUBRE PER ABORDAR LA PROBLEMÀTICA D’AQUEST 
PROFESSORAT QUE HA CONTINUAT DURANT AQUEST CURS

A questes incidències es resumeixen en 
quatre blocs: falta de flexibilitat en l’ho-
rari per a realitzar les seues funcions, 

obligatorietat de realitzar funcions que no els 
corresponen, empitjorament de les seues con-
dicions laborals i falta de recursos materials 
per a desenvolupar el seu treball.

Sobre la primera qüestió —la manca de fle-
xibilitat en l’horari—, tot i que les instruccions 

d’inici de curs d’Infantil i Primària aclareixen 
que disposen de 5 hores flexibles en el seu 
horari setmanal, la realitat és que no tots els 
centres ho estan aplicant. Aquestes hores són 
necessàries per a la celebració, per exemple, de 
reunions externes amb institucions o entitats.

La directora general, Raquel Andrés, es va 
comprometre a reunir la Inspecció Educativa 
perquè revise els horaris i els dote de la flexi-

bilitat requerida per a poder exercir les seues 
funcions. També va explicar que s’està tre-
ballant perquè el programa Ítaca s’adapte a 
aquesta flexibilitat a l’hora d’incorporar l’horari 
d’aquest professorat. A instàncies d’STEPV la 
Conselleria també va acceptar convocar l’Asso-
ciació de Directores i Directors d’Infantil i Pri-
mària per a aclarir l’horari d’aquest professorat 
i les funcions que tenen, que són diferents de la 
de la resta de mestres.

L’STEPV va facilitar una llista de queixes del 
professorat d’Orientació precisament pel nom-
bre de tasques que se’ls estava assignant en 
determinats centres i que col·lideixen amb les 

seues funcions: substitucions, guàrdies de vigi-
lància i no d’observació, guàrdies de vesprada 
en centres amb jornada continuada, obligatori-
etat de formar part de comissions o cicles, i un 
llarg etcètera.

El Sindicat va convocar, posteriorment a la 
reunió, una nova assemblea de professorat 
d’Orientació per a informar sobre la reunió i 
es va acordar donar un termini a la Conselleria 
perquè convoque les reunions amb Inspecció i 
direccions perquè comencen a resoldre les in-
cidències. Altrament, es va acordar convocar 
noves mobilitzacions del col·lectiu, com la del 
passat 30 d’abril, convocada per l’STEPV.

ACCIÓ SINDICAL
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STEPV CONVOCA 
CONCENTRACIONS EL  
18 D’OCTUBRE PER A   
EXIGIR LA FI DELS 
IMPAGAMENTS
MÉS DE 500 PERSONES HAN PARTICIPAT EN L’ENQUESTA 
D’STEPV SOBRE ELS IMPAGAMENTS DEL MES DE SETEMBRE

E l dimarts 18 d’octubre, STEPV va convo-
car concentracions a Alacant, Castelló i 
València per a exigir l’abonament dels im-

pagaments pendents, tant de nòmines com de di-
ferents complements (triennis i sexennis, càrrecs 
unipersonals, etc.), els tribunals d’oposició o la 
liquidació del mes d’agost del professorat interí.

El Sindicat ha realitzat una enquesta en-
tre el professorat per a conéixer l’abast dels 
impagaments, que han respost més de 500 
persones, entre les quals hi ha tant funciona-

riat de carrera, com professorat en pràctiques 
i interí. Davant d’aquesta situació, el Sindicat 
va decidir tornar a convocar concentracions de 
protesta, com ha fet cada any perquè es resolga 
aquesta situació. Gràcies a aquestes protestes 
any rere any, les direccions territorials d’Educa-
ció han contractat més personal per a gestionar 
l’abonament de les nòmines, però malgrat això, 
encara és insuficient per a garantir que tot el pro-
fessorat, siga interí o funcionari de carrera, cobre 
la nòmina —o la nòmina completa— al setembre.

STEPV RECLAMA  
LA MILLORA DE  
LES RETRIBUCIONS  
DEL PROFESSORAT EN  
LA JUNTA DE PORTAVEUS
LA REUNIÓ ENTRE CONSELLERIA I SINDICATS  
PER A TRACTAR EL CALENDARI DE NEGOCIACIÓ 
VA TINDRE LLOC EL 22 DE SETEMBRE

L a Conselleria, encapçalada pel secretari 
autonòmic d’educació, Miguel Soler, va 
acceptar alguns dels temes proposats 

per l’STEPV per a incorporar-los a la negoci-
ació, entre els quals destaca la millora de les 
retribucions.

Aquest va ser un dels punts sobre els quals 
es va centrar el debat en la Junta de Portaveus. 
Alguns sindicats reclamaven igualar-nos amb 
altres comunitats autònomes,  però STEPV 
es va centrar en la recuperació de la pèrdua 
de poder adquisitiu que arrosseguem des de 
la crisi de 2008, més la inflació actual i que 
s’eleva al 18,15%. Comparar-se amb altres 
territoris pot significar que l’increment retri-

butiu que la Conselleria està disposat a estu-
diar siga inferior al que suposaria recuperar el 
poder adquisitiu perdut i, per tant, continuarí-
em sense recuperar tot el que se’ns ha deixat 
d’ingressar.

El secretari autonòmic s’ha compromés a 
aportar un estudi comparatiu entre territoris 
però no inclourà la pèrdua del poder adqui-
sitiu, com reclama STEPV. La inconsciència 
d’alguns sindicats ens pot dur a la no recu-
peració del que l’Administració ens deu, sinó 
a una simple “compensació” a partir del que 
cobra el professorat en altres territoris que 
tampoc han recuperat el poder adquisitiu que 
mai hauríem d’haver perdut.

18’15%

Concentració a Alacant el 18 d’octubre per demanar la fi dels impagaments
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Galícia, per diversos motius. En el moment de 
redactar aquest article, Catalunya i País Basc 
ja han convocat els seus procediments. La 
resta de territoris encara no.

EFECTE CRIDA

Hi ha territoris que han convocat les places que 
corresponen al que determina la llei Iceta. Al-
tres, en canvi, han amagat places descarada-
ment, fet que ja està motivant la judicialització 
de les ofertes de places. Aquesta circumstància 
està provocant que els territoris que més places 
han convocat temen un efecte crida que com-
porte una allau de sol·licituds d’altres territoris. 
Un cas paradigmàtic és Canàries, que ha con-
vocat 3.948 places i ja està anunciant que vol 
retirar-se de l’acord amb el Ministeri i convocar 
el concurs de mèrits després de la resta de ter-
ritoris per evitar aquest efecte crida.

Els territoris amb llengua pròpia tenim el 
blindatge del requisit lingüístic. Tanmateix, en-
tre Catalunya i el País Valencià el requisit és 
el mateix –C1 de Català o de Valencià o altres 
certificats equivalents–. No passa igual amb les 
Illes Balears que demanen una prova específica 
anomenada FOLC, a més del C1 de català –equi-
valent al nostre C1 de Valencià–. És a dir, una 
persona de Balears pot participar a Catalunya 
i al País Valencià amb el C1 de Català però no 
a l’inrevés, si la persona no posseeix també el 
FOLC.

Per això és tan important que es permeta va-
lorar el Certificat de Capacitació, el Diploma de 
Mestre o el C2 de Valencià obtingut mitjançant 
la JQCV pera poder tindre, almenys, uns quants 
punts diferenciadors al País Valencià en el con-
curs de mèrits.

Fins que no s’inicie el procediment per a ins-
criure’s en el concurs de mèrits i la Conselleria 

no en el cos, com fins ara; valora per primera 
vegada haver superat un concurs oposició i, a 
més, que siga posterior a 2012 i no anterior; 
no computa el B2 de llengües estrangeres; i, 
per a rematar-ho, les autonomies no poden in-
corporar mèrits propis com, en el nostre cas, 
la Capacitació en Valencià, el Diploma de Mes-
tre o el C2 de Valencià, si aquest s’ha obtingut 
per mitjà de la JQCV, tot un atemptat contra la 
nostra llengua i autonomia.

És per això que STEPV, mitjançant la Con-
federació d’STES, ha presentat un recurs con-
tra la baremació establida pel Ministeri en el 
concurs de mèrits i en les oposicions light. 
Per mantindre la  baremació habitual i no li-
mitar-la arbitràriament com ha fet el Ministeri.

ACORD ENTRE TERRITORIS I MINISTERI 
PER A UNIFICAR EL PROCEDIMENT

El primer procés selectiu en aplicació de la 
llei Iceta serà el concurs de mèrits –en redac-
tar aquestes línies no sabem encara si el 
concurs oposició light serà en 2023 o 2024–. 
Com que no hi ha proves ni cap limitació per 
a presentar-se a qualsevol territori, excepte 
complir els requisits, es preveu que moltes 
persones presenten els mèrits a diferents 
comunitats autònomes. Per això, el Ministeri 
va convocar tots els territoris i va proposar 
un acord per a unificar el procediment i que 
qualsevol persona puga presentar-se a qual-
sevol territori amb una sola instància i evitar 
duplicitats, en els mateixos terminis i en la 
mateixa plataforma virtual. També es resol-
dria el concurs de mèrits des del Ministeri, 
com passa amb el concurs de trasllats quan 
és estatal.

A aquest acord s’hi han adherit totes les 
autonomies excepte Catalunya, País Basc i 

no ens facilite el nombre de persones inscrites, 
no podrem fer la valoració d’aquest efecte crida 
al País Valencià.

UN PROCÉS SENSE PROVES

El concurs de mèrits és un procés extraordinari, 
previst en l’EBEP, i només tindrà lloc una vega-
da. La característica principal és que no preveu 
la realització de cap tipus de prova, només la 
fase de concurs.

En el cas del concurs oposició, el període de 
pràctiques també és una prova més, juntament 
amb la prova teòrica, la pràctica i l’anomenada 
tancada. Per tant, en el concurs de mèrits, les 
persones que el superen no faran la fase de 
pràctiques en el curs 2023/24. Això significa 
que participaran en el concurs de trasllats del 
curs en qüestió amb tota la puntuació que tin-
guen, a diferència de les persones que superen 
el concurs oposició, que participen en el con-
curs de trasllats durant l’any de pràctiques amb 
0 punts.

Aquest fet, sumat a l’aplicació d’una sen-
tència del Tribunal Suprem, que incorpora la 
valoració de l’antiguitat com a funcionari interí 
i en pràctiques en el concurs de trasllats per a 
aquest curs 2022/23, ha provocat la protesta 
del funcionariat de carrera més recent i sense 
antiguitat com a interí o amb poca antiguitat, 
que participarà en el concurs de trasllats en el 
curs 2023/24 juntament amb les persones que 
superen el concurs de mèrits, ja que temen que 
es veuran superats en antiguitat per aquests 
darrers.

És difícil de determinar aquesta qüestió, per-
què no sabem quina antiguitat tindran com a 
interines les persones que superen el concurs 
de mèrits. Així i tot, és perfectament comprensi-
ble el temor d’aquest col·lectiu ja que, en el seu 

E l juliol de 2021, l’exministre de Fun-
ció Pública, Miquel Iceta, i CCOO, UGT 
i CSIF van signar un acord per a re-
duir la temporalitat a un 8%, basat en 

la convocatòria massiva d’oposicions i el ces-
sament al cap de 3 anys del personal interí. 
Així de simple i així de dur.

Aquest acord va ser fortament contestat 
pel col·lectiu interí durant els mesos en què el 
Congrés dels Diputats i Diputades el tramita-
va, i va deixar pas al que després s’ha conegut 
com a llei Iceta (Llei 20/2021, de 28 de desem-
bre, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en el treball públic). Fruit d’aque-
lla mobilització es va incorporar el concurs de 
mèrits, com a procediment d’estabilització de 
les places (no de les persones!), a més d’un 
concurs oposició light (les proves no són eli-
minatòries entre elles i algunes especialitats 
podran no tindre prova pràctica), que s’han de 
celebrar abans del 31 de desembre de 2024.

Estem davant d’un procés extraordinari 
que totes les administracions públiques han 
de dur a terme: ajuntaments, diputacions, uni-
versitats, Sanitat, Educació, Justícia, Funció 
Pública, etc. Aquest procés extraordinari res-
pon a les sentències europees que declaren 
el personal interí en abús de temporalitat per 
les administracions públiques, ja que han in-
complit la seua pròpia normativa per evitar la 
temporalitat.

Ara bé, una vegada introduït el barem de 
mèrits en la llei Iceta com a procés extraor-
dinari per a reduir la temporalitat –mecanis-
me que incorpora el mateix Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic–, el Ministeri d’Educació s’ha 
dedicat a pervertir-lo. Ha modificat el barem 
habitual del concurs oposició per a limitar la 
valoració de l’antiguitat a 10 anys; ha puntu-
at al màxim l’experiència en l’especialitat i 

LA LLEI ICETA NO 
SOLUCIONA L’ABÚS DE 
LA TEMPORALITAT DEL 
PERSONAL INTERÍ
EL MINISTERI D’EDUCACIÓ COMPLICA ENCARA  
MÉS LA CONSOLIDACIÓ DEL PROFESSORAT INTERÍ

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ
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ropa per a combatre la temporalitat, perquè no 
pot garantir que el professorat interí en abús de 
temporalitat es consolide, ja que els processos 
selectius ni són restringits a aquest personal ni 
s’han oferit les places necessàries per a cobrir 
tot aquest personal.

Per consegüent, la resposta a la pregunta 
és clara: la llei Iceta no soluciona el proble-
ma de la temporalitat més que parcialment. 
La problemàtica continuarà fins que algú 
s’adone en el govern de l’Estat que la solució 
passa per transposar correctament la direc-
tiva europea 1999/70/CE sobre el treball de 
duració determinada que condemna l’abús de 
la temporalitat.

QUÈ PASSA AMB EL CESSAMENT AL CAP 
DE TRES ANYS?
L’altra qüestió que regula la llei Iceta és el 
cessament al cap de tres anys. Es va donar 
un termini d’un any perquè Educació i Sanitat 
ho regularen en els seus àmbits. Si no, s’en-
tén que s’aplica tal com ho arreplega la llei 
Iceta. Sanitat ja ho ha fet mitjançant un re-
ial decret publicat a l’agost. El govern valen-
cià ha modificat al setembre la llei valencia-
na de la Funció Pública per incloure-hi també 
aquesta mesura. Però Educació encara no ha 
regulat res. En principi correspondria al Mi-
nisteri d’Educació incorporar la mesura a la 
legislació educativa, però com que no ho ha 
fet i l’any de termini ja ha passat, s’entén que 
és d’aplicació directa en Educació.

Les preguntes que hi ha en l’aire, per tant, 
són: ho pensa regular el Ministeri o la Conse-
lleria? Com ho regularà? Què passarà amb el 
professorat interí d’ací a tres anys? Podrà con-
tinuar demanant places? En quines condicions?

Massa preguntes sense resposta.

cas, han hagut de participar amb 0 punts en el 
concurs de trasllats durant l’any de pràctiques 
mentre que qui supere el concurs de mèrits 
participarà amb tota la puntuació que tinga di-
rectament.

Per això, el Sindicat ha demanat a la Conse-
lleria d’Educació que busque solucions perquè 
tot el professorat puga obtindre el destí de-
sitjat i evitar enfrontaments entre col·lectius. 
Aquestes solucions passen també per ampliar 
les plantilles docents i reduir les ràtios, perquè 
cal crear més llocs de treball per a atendre mi-
llor el nostre alumnat. Aquest fet contribuirà a 
oferir més places en els concursos de trasllats, 
a banda d’estudiar altres possibles mesures. 

 

RESOL LA LLEI ICETA EL PROBLEMA DE LA 
TEMPORALITAT?
A hores d’ara hi ha més de 26.000 docents in-
terins en el sistema educatiu, dels quals més de 
21.000 tenen vacant. Si les places oferides en 
els processos d’estabilització de la llei Iceta són 
9.150 en total, no arriba a consolidar ni la meitat 
del professorat interí amb vacant.

Per tant, la llei Iceta ni reduirà la temporalitat 
al 8%, com pretén, ni solucionarà la situació de 
temporalitat de la majoria del professorat interí. 
A banda de no ser la mesura esperada per Eu-

Sectors

Si les places oferides en els 
processos d’estabilització 
de la llei Iceta són 9.150 en 
total, no arriba a consolidar 
ni la meitat del professorat 
interí amb vacant

 

RADIOGRAFIA DE LA PRECARIETAT

(1) Les places de difícil cobertura cal descomptar-les dues vegades perquè s’ofereixen en 
dos adjudicacions consecutives.

(2) una part d’aquestes places han estat ocupades per una mateixa persona per la 
finalització de la substitució i l’obtenció d’una nova plaça.

(3) La quantitat real de places ofertades i cobertes està al voltant de vint-i-tres mil places.
(4) 4.644 corresponen al Cos de Mestres, 12.131 a la resta de cossos.

VACANT SUBSTITUCIÓ 
DETERMINADA

SUBSTITUCIÓ 
INDETERMINADA TOTAL

adjudicacions juliol 16.403 0 372 16.775 (4)

de l’1/09  al 13/10 sumen 3.123 2.280 3.166 8.569

Total vacants 19.529 (1)

Total substitucions 2.280 (1) 3.542 (1) (2) 25.351 (1) (3)

d’elles, s’han tornat a 
oferir per difícil cobertura 289 660 949

 

NORMATIVA DE REFERÈNCIA
 � Acuerdo sobre el plan de choque para reducir 
la temporalidad en las administraciones públi-
cas (5 de juliol de 2021). Signat per Miquel 
Iceta, Ministre de Política Territorial i Funció 
Pública, i representants de CCOO, UGT i CSIF

 � Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público. (BOE 
07/07/2021).

 � Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de me-
didas urgentes para la reducción de la 

temporalidad en el empleo público (BOE 
29/12/2021)

 � Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, por 
el que se modifica el Reglamento de ingreso, 
accesos y adquisición de nuevas especiali-
dades en los cuerpos docentes a que se refi-
ere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y se regula el régimen transitorio 
de ingreso a que se refiere la disposición 
transitoria decimoséptima de la citada ley, 
aprobado por Real Decreto 276/2007, de 23 
de febrero. (BOE 13/04/2022).

Manifestació a València 
durant la vaga del professorat 

interí d’abril de 2018



ment necessaris i, en aquest sentit, el com-
promís de l’STEPV és doble.  

QUÈ FAN ELS SINDICATS? QUÈ FA STEPV

És una pregunta repetida per moltes persones. 
Alguns dels seus treballs són ben visibles, al-
tres no. Moltes persones pensen que no fan res 
que els afecte o els interesse. Però moltes co-
ses relacionades amb la faena de treballadores 
i treballadors són part d’una activitat, moltes 
voltes invisible, que realitzen els sindicats, tant 
si es tracta de les reivindicacions aconseguides, 

C om en una avaluació contínua, cada 
quatre anys l’activitat dels sindi-
cats és avaluada per les persones 
treballadores. Es tracta de valorar 

un procés que va començar molt abans, l’en-
demà de les últimes eleccions sindicals, en 
2018. Perquè l’acció sindical no és cosa dels 
dies previs a les votacions. Una llarga llista 
d’activitats li donen forma i configuren un 
bagatge a vegades exitós i a vegades contra-
dictori, però sempre encetat amb la millor 
voluntat de detectar els problemes i oferir-
ne solucions.  En el cas d’STEPV, aquest tre-
ball és molt divers. Abasta la defensa dels 
drets laborals de les persones treballado-
res, en els múltiples vessants de condicions 
individuals i de sector, però sempre priorit-
zant la defensa d’una millor qualitat edu-
cativa i la defensa d’unes relacions socials 
més justes. Aquest treball que resumim en 
unes poques línies escrites representa en 
realitat milers d’hores d’activitat desplega-
des en quatre llargs anys.  Quan diem que el 
“Sindicat eres tu”, estem manifestant la im-
portància i el protagonisme que correspon a 
les persones treballadores per a decidir les 
coses que els afecten, i també que l’STEPV 
és una ferramenta per a garantir-ho. Però 
també diem que estem “sempre al teu cos-
tat” perquè som conscients que per a poder 
decidir cal tindre la informació i l’assessora-

com d’altres que no s’han aconseguit canviar 
encara i per a les quals cal l’esforç col·lectiu. 
Amb èxit o sense, però sempre buscant avançar. 

Al llarg dels quatre anys, potser haurem co-
més errades, i tal vegada podríem haver fet més, 
però ningú podrà negar que, entre totes i tots, 
hem fet un bon treball. El Sindicat ha fet un gran 
esforç per ser un instrument útil per al professo-
rat i per a l’ensenyament públic, sempre compro-
mesos amb la millora de les condicions de tre-
ball i la defensa dels serveis públics. En aquest 
sentit, destaquem les següents aportacions:  
 � Hem oferit informació constantment al profes-
sorat, des de la revista Allioli i des de les guies 
–sobre oposicions, permisos, maternitat, con-
cursos, retribucions, normativa educativa...–, 
mitjans de comunicació, atenció a la seu i tele-
fònica, visites als centres i des de la pàgina web 
i les xarxes socials, aspirant a donar un impuls 
a la democratització de la informació sindical.  
 � Hem desplegat una acció sindical constant que 
ens ha situat al capdavant de qualsevol as-
sumpte o problema, de qualsevol negociació, 
i també en primera fila de la reivindicació: des 
de la recuperació de les retallades a la millora 
de les plantilles, el treball saludable, la lluita 
contra la temporalitat i la precarietat, la demo-
cratització dels centres, el dret a la formació o 
la defensa de l’ensenyament públic i valencià.

DESPRÉS DE L’1 DE DESEMBRE 
Des de les primeres eleccions en 1987, som el 
primer sindicat en l’ensenyament. Ara, amb més 
del 50% de la representativitat som, més que 
mai, “el sindicat de l’ensenyament”.  Fer funcio-
nar cada dia un sindicat amb aquesta responsa-
bilitat no és una tasca fàcil. El sistema electoral 
vigent va ser dissenyat per afavorir altres models 
sindicals, amb més suport institucional i medià-
tic, però també amb més dependències. Nosal-
tres no depenem de ningú. Ens mantenim com el 
primer sindicat de l’ensenyament públic només 
gràcies a la voluntat del professorat.  Després 

de les eleccions sindicals continuarem treballant 
com sempre. El nostre compromís no s’acaba l’1 
de desembre, de la mateixa manera que no hem 
deixat d’atendre a tothom i qualsevol tema per la 
convocatòria de les eleccions: impagaments, con-
curs de trasllats, procés de consolidació, etc.  Vo-
lem continuar així. Per això, tot el vostre suport és 
indispensable.  El sindicat eres tu. Perquè pugues 
decidir, sempre ens tindràs al teu costat.  

EL SINDICAT 
ERES TU:  
STEPV, SEMPRE 
AL TEU COSTAT

 

LA IMPORTÀNCIA  
DE LES ELECCIONS
Les eleccions sindicals determinen la re-
presentativitat i l’accés als òrgans de ne-
gociació i són el complement al nostre tre-
ball, al nostre esforç.  Quan votem, decidim 
la composició de les Juntes de Personal, 
de les companyes i companys que ens re-
presentaran en l’àmbit de la Direcció Ter-
ritorial, però també estem decidint la re-
presentació de cada sindicat en les meses 
de negociació i, per tant, quines polítiques 
i quines reivindicacions seran les que es 
presentaran davant l’Administració o les 
patronals. També decidim la representació 
en altres àmbits com els comités de Salut 
Laboral, els consells escolars municipals, 
el Consell Escolar Valencià, etc.  A més, 
cada instrument que el Sindicat posa a la 
disposició de tot el professorat, sense ex-
clusions, per a garantir el dret a la infor-
mació, la formació o l’assessorament per-
sonal o col·lectiu, prové de l’esforç comú de 
les persones afiliades i dels vots que ob-
tenim en les eleccions sindicals. Disposar 
sempre d’una bona informació i d’una al-
ternativa per a cada qüestió depén, en gran 
manera, de comptar amb els mitjans ade-
quats. El Sindicat es manté gràcies a les 
quotes que paguen les persones afiliades 
i al suport del professorat en les eleccions. 
Nosaltres no depenem, ni poc ni gens, de 
l’ajuda institucional: així som lliures per a 
pensar i fer allò que volem i que decidim. 

Nosaltres no depenem 
de ningú. Ens mantenim 
com el primer sindicat 
de l’ensenyament públic 
només gràcies a la 
voluntat del professorat

LA VIDA SINDICAL EN LA PANDÈMIA
Durant més de dos anys, la pandèmia ha alte-
rat greument la relació que el Sindicat man-
té amb el professorat, basada en el contacte 
directe en els centres, i va introduir una nova 
forma de treball telemàtic on el contacte, indi-
vidual o col·lectiu, va canviar. Fins i tot les re-
lacions personals dins dels centres s’han vist 
molt alterades.  Aquesta situació va provocar 
la pèrdua d’una visió de conjunt de l’activitat 
educativa i, també, del treball que fa el Sindi-
cat. Però amb pandèmia o sense, l’STEPV no 

ha deixat de treballar i ací podem oferir unes 
dades contundents d’aquest període: més de 
quaranta mil telefonades ateses, l’atenció con-
tinuada en les xarxes i en el correu electrònic, 
les nombroses assemblees informatives tele-
màtiques, les més de dos mil missatges i in-
formacions enviades pels canals de Telegram 
i WhatsApp, les múltiples i diverses campa-
nyes, o les iniciatives i aportacions en les jun-
tes de personal i comités de Salut Laboral en 
relació amb els plans de contingència.

Participants en la passada Escola 
Sindical de l’STEPV a Alcoi


