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EDITORIAL

GUIA DEL PROFESSORAT I DELS CENTRES EDUCATIUS 2014-15

FEM UNA CRIDA A LA PARTICIPACIÓ
El sector d’ensenyament privat concertat de l’STEPV-Iv fa una crida a la participació en les
properes eleccions sindicals 2014-15. Apel·lem a la vostra col·aboració i suport per poder canviar
l'actual panoràma educatiu derivat d'unes polítiques al més pur estil neoliberal que es plasmen
en les successives retallades aprovades en Reials Decrets com el 8/2010, 12/2012, 20/2012 i el
R.D. 13/2012.

Destacats de l’actualitat

Augment de la ràtio en les aules•
en un 20%.

Retallada del pagament de les•
substitucions.

Retallada dels salaris del profes-•
sorat des de 2010.

Retallada i sobretot retràs de l’a-•
bonament de les despeses de funcio-
nament. 

Retallada considerable de les uni-•
tats de suport de compensatòria, i
d’integració.  

No abonament en la seva totalitat•
del complement per una IT. 

Supressió de la paga extraordinària•
de nadal 2012.

El sector d'ensenyament concertat privat d'S-
TEPV ha estat treballant durament aquests darrers
quatre anys per tal de donar sol·lució a aquestes
problemàtiques. Malgrat tot, algunes d'elles encara
continuen afectant a dia d'avui al treballador/a de
l'ensenyament privat.

Per tal fi hem promogut, i realitzat distintes cam-
panyes que consideràvem urgents i de vital tras-
cendència en la millora laboral del nostre sector.
Sorpresivament molts són els entrebancs que
hem tingut que sortejar i de vegades respodre de
manera contundent quan se'ns ha acusat per
part d'altres sindicats del sector de fer propagan-
da electoral arran de les dues campanyes últimes;
jubilació parcial (acords d'empresa), i recuperació
de la paga extra de nadal 2012. Comentar-vos que
simplement com ha sindicat que ens preciem de
ser-ho no entenem el servei a la nostra afiliació si
no és treballant i avançant-nos als esdeveniments
actuant d'una manera ràpida, rigurosa i honesta. 

Dintre del nostre taranna no està quedar-nos
quiets i impassibles com és la costum d'altres sinó
actuar prenent la INICIATIVA i aquesta iniciativa s'ha
vist reconpensada amb la formidable acollida que
ha tingut entre la gent no afiliada i afiliada del nos-
tre sindicat. 

Per fer memòria assenyalarem el més impor-
tant de cadascuna:

1.-CAMPANYA CONVENI VI
CONCERTADA. REFORMA
LABORAL
La Reforma Laboral de Rajoy (R.D. llei 3/2012 de

10 de febrer de 2012)  posà data de caducitat al
temps pel qual es podia prorrogar un conveni, és
el què s'anomena ultraactivitat en la negociació
col·lectiva. 

Des d'STEPV-IV encetàrem una campanya avi-
sant tant en assemblees als centres, com en dis-
tintes circulars de les conseqüències que podia de-
rivar-se signar un conveni que no reunia les con-
dicions justes ni necessàries per als treballa-
dors/res d'ensenyament concertat, no sols això sinó
també del greu empitjorament del nostre marc re-
gulador si el contrastem en l'anterior Conveni V.

Des del sector d'ensenyament concertat pre-
paràrem un document comparatiu on s'explicava
detalladament els pros i contres d'aquest conve-

ni amb l'anterior conveni V i que podeu consultar
a la guia del professorart de concertada 2013-14,
així com en la nostra pàgina web.

2.-CAMPANYA ITs (baixes
temporals)
L'Aplicació de RDLlei 20/2012, de 13 de juliol de me-
sures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat continua generant re-
tallades en les nostres nòmines vulnerant de ma-
nera flagrant l'article 68 de l'anterior conveni. El per-
sonal docent amb pagament delegat  teníem re-
conegut un complement per Incapacitat Temporal
per arribar al 100% de la retribució mensual du-
rant els 7 primers mesos i un més per cada trien-
ni d'antiguitat a l'empresa.

Pensem que el nou conveni no resol de mane-
ra satisfactòria aquest punt i deixa en mans de l'Ad-
ministració continuar aplicant el RDLlei assenya-
lat més amunt.

3.-CAMPANYA JUBILACIÓ
PARCIAL. ACORDS
D'EMPRESA. Reforma de
pensions.

El 31 de desembre de 2012 es va publicar el De-
cret Llei de 28 de desembre de millora de la ges-
tió i protecció social en el Sistema Especial per a
Empleats de Llar i altres mesures de caràcter eco-
nòmic i social. 

Aquest decret llei va suposar la suspensió du-
rant els tres primers mesos de 2013 d’alguns apar-
tats de l’anterior Llei 27/2011 d’1 d'agost.

Com a conseqüència d’aquesta moratòria, el
sector de concertada d’STEPV va tenir la idea de
llançar una campanya per explicar què podia su-
posar signar acords col·lectius d’empresa abans de
l’entrada en vigor de la propera reforma de pensions
que va ser aprovada el 15 de març de 2013.

Les conseqüències van ser immediates i sa-
tisfactòries per part dels docents en vía de jubilar-
se parcialment. Provocàrem una grata il·lusió i es-
perança en totes i tots aquells professionals que
pensaven que la seua jubilació estava condemna-
da sense remei a la futura reforma de pensions.
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4.-CAMPANYA PAGA
EXTRAÒRDINARIA 2012 
Arran del Decret-Llei 6/2012 de 28 de setembre
(aplicació al País Valencià del RD 20/2012 de 13 de
juliol) on ens retallaren la Paga Extra de Nadal de
2012 en els mateixos termes que al funcionariat pú-
blic. El sector de concertada va promuere una cam-
panya a principis d'octubre de 2013  instant a tot
aquell docent que vullguera recuperar els diners
substrets per la Conselleria d'Educació.  Calia ales-
hores interposar una reclamació a títol individual
a l'Administració abans que prescriguera a data de
23 de desembre de 2013, ja que les quantitats a re-
clamar prescriuen al cap d'un any en l'ensenyament
concertat. A partir d'octubre de 2014 passarem in-
formació actualitzada  sobre els passos a seguir re-
ferent a les reclamacions de la gent que confià en
nosaltres.

5.-CAMPANYA LOMQUE EN
CONCERTADA

Des del Ministeri d’Educació es va llançar la idea
de crear un pacte social i polític per a l’educació amb
la pretensió de ser un pacte lògic i desitjable per
a tota la comunitat educativa. Si aprofundim en la
lectura de la nova Llei Orgànica d'educació, ob-
servarem a simple vista que el positivisme gene-
ralitzat que impregna el pròleg està molt lluny d’a-

costar-se a la realitat d’un centre educatiu. 
STEPV ensenyament concertat va llançar una

campanya donant explicació i divulgació en as-
semblees als centres i notes de premsa d'aquelles
conseqüències que podien derivar-se si s'aprova
la LOMQUE en l'ensenyament concertat. 

6.- SECTOR DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL

El sector de concertada STEPV-Iv porta col·la-
borant i donant suport a les persones, familiars i
usuaris/es de centres amb persones amb disca-
pacitat intel·lectual. Els treballadors/res dels ma-
teixos continuen rebutjant les mesures d'ajust i de
pressió que l'actual política del govern valencià esta
realitzant.

Les organitzacions reclamen el pagament als
centres Especials d'Empleo que depenen de la Con-
selleria d'Empleo, als col·legis específics d'Educació
Especial (Conselleria d'Educació) i l'agilitat en el
pagament a tots els centres, l'increment de les aju-
des a les persones amb dependència, que s'atu-
ren les revisions a la baixa de les situacions de de-
pendència, que es retire el decret de COPAGAMENT
en medicaments i productes ortoprotèsics, se-
gueixen exigent també l'increment de 10% lineal
retallat als centres aquest any amb l'excusa de que
la llei exigueix un copagament. 

Emfatitzar sobretot que la major part de les fa-
mílies actualment paguen als centres,  ja que amb
els diners públics les entitats no poden fer front a
totes les despeses que tenen.

Nosaltres reivindiquem el NO a les retallades
i l'ofegament al qual els aboca la Generalitat Va-
lenciana.

Per a finalitzar, sabeu ben bé que l'interés d'S-
TEPV, com diuen les seues sigles, sempre ha es-
tat la defensa de tots els treballadors i treballadores
de l'ensenyament, siga quin siga el seu lloc de tre-
ball a l'escola i siga quin siga el model d'educació
en què treballe (públic, privat, concertat, no reglat,
etc). Aquesta visió completa del món de l'ensen-
yament, juntament amb el suport de la nostra afi-
liació i simpatitzants són uns dels nostres punts
forts. 

Per a continuar treballant amb la mateixa for-
ça, il·lusió i ganes necessitem sentir-se recolçats
per totes i tots vosaltres. Som conscients de les di-
ficultats i entrebancs que ens queden per superar,
però amb la vostra col·laboració podrem lluitar amb
més confiança i seguretat.

Recorda a STEPV-Iv la teva veu s'escolta i el
teu vot compta com a assemblearis/es que
som i que defeneix la nostra manera de ser i
actuar.

EDITORIAL

Concentració en la Conselleria d’Educació per la transpariència en els concerts educatius, el passat juliol.
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NORMATIVA COMUNA

NORMATIVA COMUNA A TOTS ELS ENSENYAMENTS
Normativa general
n NOVETAT Llei Orgànica 8/2013, de 9 de des-
embre, per a la millora de la qualitat educativa (BOE
10/12/2013)
n Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic (BOE 13/04/2007)
nLlei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Or-
denació i Gestió de la Funció Pública Valenciana
(DOCV 14/07/2010)

Normativa de retallades
n Acord de la Mesa General de Negociació I de la
Generalitat, sobre condicions de treball i retribu-
cions del personal dels sectors de l’Administració
de la Generalitat, docent, sanitari i de justícia, en
el marc del diàleg social per al període 2014-2015
(DOCV 10/12/2013)
n Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de me-
sures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat (BOE 14/07/2012)
n Reial decret-llei 14/2012, de 20 d'abril, de me-
sures urgents de racionalització de la despesa pú-
blica en l'àmbit educatiu (BOE 21/04/2012)
nDecret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel
qual es determinen les condicions d’aplicació del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesu-
res urgents de racionalització del gasto públic en
l’àmbit educatiu no universitari a la Comunitat Va-
lenciana (DOCV 25/05/2012)
n NOVETAT Decret 96/2014, de 13 de juny, del
Consell, pel qual es determinen les condicions del
règim d’absències al treball per malaltia o accident
que no donen lloc a deducció de retribucions
(DOCV 19/06/2014)

Professorat interí
n Resolució de 18 d’abril de 2013, del director ge-
neral de Centres i Personal Docent, per la qual s’a-
corda la publicació de l’Acord subscrit el 3 d’abril
de 2013 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Es-
port i les organitzacions sindicals, pel qual s’esta-
blix el sistema de provisió de llocs de treball en rè-
gim d’interinitat (DOCV 22/04/2013)

Sexennis
n NOVETAT Decret 99/2014, de 27 de juny, del
Consell, pel qual es regula el component retribu-
tiu relacionat amb la formació permanent del pro-
fessorat i la realització d’altres activitats per a la
millora de la qualitat de l’ensenyança (DOCV
30/06/2014)
n NOVETAT Ordre 54/2014, d’1 de juliol, de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual
es regula l’acreditació i valoració de les activitats
de formació permanent i altres activitats per a la
millora de la qualitat de l’ensenyança que realit-
zen els funcionaris docents que impartixen en-
senyances no universitàries de la Comunitat Va-
lenciana (DOCV 03/07/2014)

Formació del professorat
nOrdre 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselle-
ria d'Educació, Formació i Ocupació, que establix
el model de formació permanent del professorat

i el disseny, reconeixement i registre de les activi-
tats formatives (DOCV 31/10/2012)

Registre titulacions
nNOVETAT Resolució de 9 de maig de 2014, de
la Direcció General de Centres i Personal Docent,
per la qual es regula el registre de titulacions per
als procediments de provisió de llocs del personal
docent no universitari de la Comunitat Valenciana
(DOCV 14/05/2014)

Desplaçaments i supressions
nDecret 108/2012, de 29 de juny, del Consell, pel
qual es regula la recol·locació i redistribució del per-
sonal docent amb destinació definitiva en els cen-
tres docents públics no universitaris dependents
de la conselleria competent en matèria d'educa-
ció (DOCV 02/07/2012)

Itineràncies
nOrdre 44/2012 d'11 de juliol de la Conselleria d'E-
ducació, Formació i Ocupació, per la que es regu-
la el règim aplicable al professorat que presta ser-
vicis en més d'un centre docent públic d'ensenyança
no universitària de titularitat de la Generalitat.
(DOCV 17/07/2012)

Incompatibilitats
nReial decret 598/1985, pel qual es desenvolupa
la llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al
servei de les adm. públiques (BOE 04/05/1985)

Indemnitzacions per raó de servei
nDecret 24/1997, sobre indemnitzacions per raó
de servei i gratificacions per serveis extraordina-
ris (DOGV 17/02/1997 modificat per Decret 88/2008,
de 20 de juny en DOCV 24/06/2008 i per Decret
64/2011, de 27 de maig, en DOCV 30/05/2011)

Inspecció educativa
n RESOLUCIÓ de 2 de juny de 2011, de la Secre-
taria Autonòmica d’Educació, per la qual s’establix
la Carta de Bones Pràctiques de la Inspecció d’E-
ducació de la Comunitat Valenciana (DOCV
01/07/2011)
nDECRET 103/2012, de 22 de juny, del Consell, pel
qual es modifica el Decret 98/2011, de 26 d’agost,
del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament
Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Educació,
Formació i Ocupació (DOCV 25/06/2012)

Complement direccions
n Decret 13/2005, de 21 de gener, del Consell de
la Generalitat, pel qual es regula la consolidació par-
cial del complement específic dels directors de cen-
tres docents públics (DOGV 25/01/2005)

Programacions didàctiques
nOrdre 45/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d'E-
ducació per la qual es regula l'estructura de les pro-
gramacions didàctiques en l'ensenyança bàsica
(DOCV 16/06/2011)
Admissió alumnat
nDecret 33/2007, de 30 de març, del Consell, pel

qual es regula l'accés als centres docents públics
i privats concertats que impartixen ensenyaments
de règim general (DOCV 3/04/07 modificat pel De-
cret 42/2013 en DOCV 26/03/2013)
nOrdre 14/2013, de 4 d'abril, de la Conselleria d'E-
ducació, Cultura i Esport, per la qual es regula el
procediment d'admissió de l'alumnat en els cen-
tres docents públics i privats concertats que im-
partixen ensenyances d'Educació Infantil, Educa-
ció Primària i Educació Secundària Obligatòria i Bat-
xillerat de la Comunitat Valenciana (DOCV
11/04/2013)

Reclamacions qualificacions
n Ordre 32/2011, de 20 de desembre, de la Con-
selleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual
es regula el dret de l'alumnat a l'objectivitat en l'a-
valuació, i s'establix el procediment de reclamació
de qualificacions obtingudes i de les decisions de
promoció, de certificació o d'obtenció del títol
acadèmic que corresponga (DOCV 28/12/2011)

Menjador i transport escolar
n Ordre 48/2014, de 18 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca
la concessió d’ajudes de menjador escolar en els
centres educatius no universitaris de titularitat de
la Generalitat i privats concertats per al curs es-
colar 2014-2015 (DOCV 19/06/2014)
n Ordre 49/2014, de 18 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven
les bases reguladores i es convoquen les ajudes in-
dividuals per al servici de transport escolar per al
curs 2014-2015 (DOCV 19/06/2014)

Calendari escolar
nResolució de 20 de maig de 2014, de la Direcció
General de Centres i Personal Docent, per la qual
es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2014-
2015 (DOCV 25/05/2014)

Convivència escolar
n Decret 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre
la convivència en els centres docents no universi-
taris sostinguts amb fons públics i sobre els drets
i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tuto-
res, professorat i personal d’administració i servicis
(DOCV 09/04/2008)
n NOVETAT Ordre 62/2014, de 28 de juliol, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual
s'actualitza la normativa que regula l'elaboració
dels plans de convivència en els centres educatius
de la Comunitat Valenciana i s'establixen els pro-
tocols d'actuació i intervenció davant de supòsits
de violència escolar (DOCV 01/08/2014)

Plans d’autoprotecció
n Ordre 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria
d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans
d'autoprotecció o mesures d'emergència dels
centres educatius no universitaris de la Comuni-
tat Valenciana (DOCV 26/06/2012)

Consulta aquesta la normativa a què es fa referència en aquesta guia en: http://stepv.intersindical.org/guies/normativa
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NORMATIVA

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA (1)

INFANTIL
• Derogació de la normativa d’augment

de ràtios.
• Reconeixement que l’educació infantil

és una etapa amb identitat pròpia i
única. Cal un currículum unificat per a
tota l’etapa. 

• Regulació d’un ROF específic per als
centres d’infantil, amb els trets
característics i organitzadors dels
ensenyaments.

• Incorporació immediata del personal de
les plantilles.

• Ampliació de la xarxa pública de
centres d’aquest cicle.

• Reconeixement ple del caràcter
educatiu del treball de les educadores i
educadors i, consegüentment,
adequació de la classificació d'aquests
llocs de treball.

• Ampliació de les plantilles dels centres
per a aplicar el nou currículum en el
segon cicle i que els mestres
especialistes puguen fer recolzar, en la
labor docent, els ensenyaments que ho
requerisquen (educació física, música,
anglés…).

• Dotació de mestres amb l’especialitat
d’anglés per garantir l’ensenyament
des del segon cicle d’Infantil a tots els
centres.

• El sector segueix sense l'increment de
les plantilles d'infantil que es va
proposar per al curs 2010-11. La
proposta encara pendent de subscripció
definitiva, consisteix en:

• Un professor/a més en centres de dos i
tres línies.

• Increment d'un professor/a en centres
de tres i de dos en centres de quatre
línies.

REIVINDICACIONS PENDENTS
Instruccions d'inici de curs 2014/2015
n Resolució de 15 de juliol de 2014, de les di-
reccions generals de Centres i Personal Docent,
i d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual
es dicten instruccions per a l'organització i el fun-
cionament en les escoles d'Educació Infantil de se-
gon cicle i col·legis d'Educació Primària durant el
curs 2014-2015 (DOCV 23/07/2014)

Arranjament escolar infantil i primària
n Resolució de 14 de febrer de 2014, de la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
modifica el catàleg d’unitats, els llocs de treball do-
cent, la denominació i altres aspectes de deter-
minats centres docents públics d’Educació Infan-
til, Educació Primària, Educació Infantil i Primà-
ria i educació especial de titularitat de la Genera-
litat  (DOCV 18/02/2014 i modificació parcial  en
DOCV 17/04/2014) 

Organització centres
CEIP: nDecret 233/1997, pel qual s'aprova el re-
glament orgànic i funcional de les escoles d'edu-
cació infantil i dels col·legis d'educació primària
(DOGV 08/09/1997)

CRA:nOrdre de 15 de maig de 1997 de la Conse-
lleria de Cultura, Educació i Ciència, per la que es
regula la constitució de col·legis rurals agrupats
d'Educació Infantil i Primària a la Comunitat Va-
lenciana (DOGV 04/07/1997) 
n Ordre de 10 de maig de 1999 de la Conselleria

de Cultura, Educació i Ciència, per la que s'adap-
ten les normes contingudes en el Reglament Or-
gànic i Funcional de les escoles d'Educació Infan-
til i dels col·legis d'Educació Primària als col·legis
rurals agrupats (DOGV 16/06/1999) 

Plantilles
n Ordre 12/2013, de 14 de març, de la Conselle-
ria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es fi-
xen els criteris per a la determinació de les rela-
cions de llocs de treball i es publiquen les planti-
lles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·le-
gis públics d’Educació Primària, col·legis públics
d’Educació Infantil i Primària i centres d’educació
especial de titularitat de la Generalitat (DOCV
21/03/2013) 

Especialitats
n Reial decret 1594/2011 de 4 de novembre, pel
que s'establixen les especialitats docents del Cos
de Mestres que exercisquen les seues funcions en
les etapes d'Educació Infantil i d'Educació Primà-
ria regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d'Educació. (BOE 09/11/2011 i correcció d'er-
rades en BOE 14/01/2012) 

Atenció a la diversitat
Ordre de 16 de juliol del 2001 de la Conselleria de
Cultura i Educació, per la que es regula l'atenció
educativa a l'alumnat amb necessitats educatives
especials escolaritzat en centres d'Educació In-
fantil (2n cicle) i Educació Primària (DOGV
17/09/2001)

Ensenyaments mínims
n Reial decret 1630/2006, de 29 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims del
segon cicle d'Educació Infantil (BOE 04/01/2007)

Continguts primer cicle
n Decret 37/2008 de 28 de març del Consell, pel
que s'establixen els continguts educatius del pri-
mer cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat Va-
lenciana. (DOCV 03/04/2008) 

Currículum segon cicle
n Decret 38/2008 de 28 de març del Consell, pel
que s'establix el currículum del Segon Cicle de l'E-
ducació Infantil en la Comunitat Valenciana (DOCV
03/04/2008) 

Avaluació
n Ordre de 24 de juny de 2008, de la Conselle-
ria d’Educació, sobre l’avaluació en l’etapa d’Edu-
cació Infantil (DOCV 25/07/2008)

n Requisits mínims centres
Primer cicle infantil: n Decret 2/2009, de 9 de
gener, del Consell, pel qual s’establixen els re-
quisits mínims que han de complir els centres que
impartisquen el Primer Cicle de l’Educació Infan-
til a la Comunitat Valenciana (DOCV 14/01/09)

n Ordre 8/2011, de 23 de febrer, de la Conselle-
ria d’Educació, per la qual s’establix el procedi-
ment d’autorització provisional previst en la dis-
posició addicional segona, apartat 1, del Decret
2/2009, de 9 de gener, del Consell, pel qual s’es-
tablixen els requisits mínims que han de complir
els centres que impartisquen el primer cicle de
l’Educació Infantil en la Comunitat Valenciana
(DOCV 10/03/2011)

Segon cicle infantil:n Reial decret 132/2010, de
12 de febrer, pel qual s'estableixen els requisits
mínims dels centres que imparteixen els en-
senyaments del segon cicle de l'educació infan-
til, l'educació primària i l'educació secundària
(BOE 12/03/2010)

EDUCACIÓ INFANTIL
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NORMATIVA

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA(2)

PRIMÀRIA
• Derogació de la normativa d’augment

de ràtios
• Ampliació de les plantilles per adequar-

les a les necessitats del nou
currículum, per atendre a les diferents
necessitats del nostre alumnat de
compensació educativa, amb NEE i amb
altes capacitats intel·lectuals), per
assegurar els programes
d’ensenyament bilingüe.

• Descongelació del salari del personal
d’administració i serveis, congelat des
del 2006.

• Regulació específica de la jornada
contínua i ampliació de la possibilitat de
sol·licitar-la a tots els centres. El debat,
malgrat la resistència de Conselleria,
encara ha de continuar. Els nous
models de jornada i temps escolars
estan avalats per la LOE, que permet
estructures organitzatives variades i de
futur, una norma que dóna legitimitat i
cobertura legal a qualsevol model
organitzatiu que compte amb el suport
democràtic de la comunitat educativa.
El Sindicat proposa que cada centre
debata el model de jornada que millor
s’adeque a les seues necessitats i que
servisca per a vertebrar el seu projecte
educatiu.

• Revisió i negociació de tota la normativa
obsoleta d’organització dels centres.

REIVINDICACIONS PENDENTSEDUCACIÓ PRIMÀRIA

Currículum bàsic
nNOVETAT Reial Decret 126/2014, de 28 de fe-
brer, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’E-
ducació Primària (BOE 01/03/2014)

Currículum valencià
n NOVETAT Decret 108/2014, de 4 de juliol, del
Consell, pel qual s’establix el currículum i desplega
l’ordenació general de l’Educació Primària a la Co-
munitat Valenciana (DOCV 07/07/2014)

Contracte família tutor
nNOVETAT Decret 30/2014, de 14 de febrer, del
Consell, pel qual es regula la declaració de Com-
promís Família-Tutor entre les famílies o repre-
sentants legals de l’alumnat i els centres educa-
tius de la Comunitat Valenciana (DOCV 19/02/2014)

Avaluació
n Ordre de 13 de desembre del 2007 de la Con-
selleria d'Educació, sobre avaluació en educació pri-
mària (DOCV 19/12/2007) 

Requisits mínims centres
nReial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de
l'educació infantil, l'educació primària i l'educació
secundària (BOE 12/03/2010)

Transició a secundària
nOrdre 46/2011 de 8 de juny de la Conselleria d'E-
ducació, per la que es regula la transició des de l'e-
tapa d'Educació Primària a l'Educació Secundària

Obligatòria en la Comunitat Valenciana (DOCV
23/06/2011)

Premis extraordinaris
nOrdre 59/2010 de 2 de juny de la Conselleria d'E-
ducació, per la que es regula la menció honorífi-
ca i la convocatòria dels premis extraordinaris al
rendiment acadèmic d'Educació Primària de la Co-
munitat Valenciana a partir del curs 2009-2010
(DOCV 11/06/2010) 

HORARIS (en 1r, 3r i 5è, horari LOMQE. En 2n, 4t i 6è, LOE. Totes les sessions són de 45 minuts)

ÀREES 1r curs 2n curs 3r curs 4t curs 5é curs 6é curs

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL I SOCIAL - 4 - 4 - 4

CIÈNCIES NATURALS 2 - 2 - 2 -

CIÈNCIES SOCIALS 2 - 2 - 2 -

EDUCACIÓ ARTÍSTICA 3 3 3 3 2 2

EDUCACIÓ FÍSICA 2 2 2 2 3 3

CASTELLÀ: LLENGUA I LITERATURA 5 5 5 5 5 5

VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA 5 5 5 5 5 5

LLENGUA ESTRANGERA 3 3 3 3 3 3

MATEMÀTIQUES 6 6 6 5 5 5

RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA / VALORS SOCIALS 2 2 2 2 2 2

CULTURA VALENCIANA - - - - 1 -

LLIURE DISPOSICIÓ - - - 1 - 1

TOTAL 30 30 30 30 30 30
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Instruccions d'inici de curs 2014/2015
ESO i Batxillerat: n Resolució de 14 de juliol de
2014, de les direccions generals de Centres i Per-
sonal Docent, i d'Innovació, Ordenació i Política Lin-
güística, per la qual es dicten instruccions en ma-
tèria d'ordenació acadèmica i d'organització de
l'activitat docent en els centres que impartisquen
Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat durant
el curs 2014-2015 (DOCV 23/07/2014)

Organització centres
n Decret 234/1997, pel qual s'aprova el reglament
orgànic i funcional dels instituts d'educació secun-
dària (DOGV 08/09/1997)
Seccions secundària: n Ordre de 31 de juliol de
1998, per la qual es regulen les seccions dels ins-
tituts d'educació secundària (DOGV 20/08/1998)

Requisits mínims centres
n Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual
s'estableixen els requisits mínims dels centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l'e-
ducació infantil, l'educació primària i l'educació se-
cundària (BOE 12/03/2010)

Ensenyaments mínims
n Reial decret 1631/2006, de 29 de desembre, pel
qual s'estableixen els ensenyaments mínims co-
rresponents a l'ESO (BOE 05/01/2007)

Currículum
n Decret 112/2007, de 20 de juliol, del Consell, pel
qual s’establix el currículum de l’ESO
a la Comunitat Valenciana (DOCV
24/07/2007)

Horaris ESO
n Ordre de 29 d’abril de 2008, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es
regula l’horari de l’ESO (DOCV
15/05/2008)

Optatives
n Ordre de 27 de maig de 2008, de
la Conselleria d’Educació, per la qual
es regulen les matèries optatives en
l’ESO (DOCV 12/06/08, modificada
per Ordre 64/2010, de 16 de juny  en
DOCV 29/06/2010)

Avaluació
n Ordre de 14 de desembre de 2007,
de la Conselleria d’Educació, sobre
avaluació en ESO (DOCV 21/12/2007)

Especialitats
n Reial decret 1834/2008, de 8 de no-
vembre, pel qual es defineixen les con-
dicions de formació per a l’exercici de
la docència en l’ESO, el batxillerat, la

formació professional i els ensenyaments de règim
especial i s’estableixen les especialitats dels cossos
docents d’ensenyament (BOE 28/11/2008)

Plantilles
ESO, batxillerat i FP: n Ordre 101/2010, de 27 de
desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual
s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i
per a la determinació de condicions de treball del
professorat dels centres docents públics que im-
partixen ESO, Batxillerat i Formació Professional
dependents de la conselleria competent en matè-
ria d’educació (DOCV 21/01/2011)

NOVETAT Contracte família tutor
n DECRET 30/2014, de 14 de febrer, del Consell,
pel qual es regula la declaració de Compromís Fa-
mília-Tutor entre les famílies o representants legals
de l’alumnat i els centres educatius de la Comuni-
tat Valenciana (DOCV 19/02/2014)

Àmbits
n Ordre 67/2013, de 25 de juny, de la Conselleria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la
catalogació i l’habilitació de llocs de treball d’àmbit
per a ser proveïts per funcionaris docents en cen-
tres públics de la Comunitat Valenciana que im-
partisquen l’etapa d’ESO (DOCV 27/06/2013)

Habilitacions transitòries
Ordre 75/2013, de 5 de juliol, de la Conselleria d’E-
ducació, Cultura i Esport, per la qual es desplega

l’article 9 del Decret 108/2012, de 29 de juny, del
Consell, pel qual es regula la recol·locació i redis-
tribució de personal docent amb destinació defini-
tiva en els centres docents públics no universitaris
dependents de la conselleria competent en matè-
ria d’educació i es modifica l’annex II de l’Orde de 29
de juny de 1992, de la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència (DOCV 09/07/2013)

Pràcticum
n Ordre de 30 de setembre de 2009, de la Conse-
lleria d'Educació, per la qual es regula la convoca-
tòria i el procediment per a la selecció de centres de
pràctiques i s'establixen orientacions per al desen-
rotllament del Pràcticum dels títols oficials de
màster que habiliten per a exercir les professions de
professor d'educació secundària obligatòria i batxi-
llerat, formació professional i ensenyances d'idiomes
(DOCV 15/10/2009)

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

• Recuperació de l'Acord de Plantilles
denunciat unilateralment per la
Conselleria, amb tots els
desdoblaments, reforços, hores
d'optativitat i increments horaris que
contemplava.

• Derogació de la normativa d’augment
de ràtios i horari lectiu del professorat.

• Extensió i garantia dels programes
d'ensenyament en valencià. 

• Publicació de l’ordre de catalogació
lingüística dels llocs de treball.

• Disminució del nombre total de grups i
d’alumnat que ha d’atendre cada
docent. 

• Reducció de l'horari lectiu per millorar
l’atenció i la comunicació professorat-
alumnat.

• Eliminació del nombre mínim
d’alumnat per constituir optatives, si en
el centre hi ha professorat.

• Publicació dels perfils del centres i
negociació anual de la planificació
educativa.

REIVINDICACIONS PENDENTS

(*) D’acord amb l’art. 7.4 del Decret 112/2007, del Consell,
pel qual s’estableix el currículum de l’ESO, l’alumnat cur-
sarà tres d’aquestes matèries. Els centres hauran d’oferir-
les agrupades per opcions que configuren vies formatives
coherents. Aquestes opcions es vincularan preferentment
amb els estudis que, amb posterioritat, cursarà l’alumnat
en l’educació secundària postobligatòria.

MATÈRIES HORES SETMANALS
1r 2n 3r 4t

Ciències de la Naturalesa 3 3 - -
Biologia i Geologia (*) - - 2 3
Física i Química (*) - - 2 3
Educació eticocívica - - - 2
Educació Física 2 2 2 2
Educació plàstica i visual (*) 3 - 2 3
C. socials, Geografia i Història 3 3 3 3
Ed. ciutadania i els D. humans - 1 - -
Castellà: llengua i literatura 3 3 3 3
Valencià: llengua i literatura 3 3 3 3
Llengua estrangera 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 3 4
Música (*) - 3 2 3
Tecnologies 2 - 3 -
Religió 2 2 1 1
Optativa 2 2 2 1
Informàtica (*) - - - 3
Llatí (*) - - - 3
Segona llengua estrangera (*) - - - 3
Tecnologia (*) - - - 3
Tutoria 1 1 1 1
TOTAL 30 30 32 32
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nBatxillerat
Organització i funcionament: n Ordre de
19/06/2009, de la Conselleria, per la qual es regula
l’organització i el funcionament del batxillerat
diürn, nocturn i a distància a la C.V. (DOCV
30/06/2009, modificada per Ordre 50/2012, de 26
de juliol en DOCV 03/08/2012)
Currículum: n Decret 102/2008, d’11/07 del
Consell, pel qual s’establix el currículum del Bat-
xillerat (DOCV 15/07/2008, modificat pel Decret
115/2012, de 13 de juliol, en DOCV 16/07/2012)
Optatives: n Ordre de 17 de juny de 2009, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es regulen les
matèries optatives en el batxillerat (DOCV
07/07/2009, modificada per Ordre 18/2011, d’1 d’a-
bril, en DOCV 14/04/2011)
Avaluació: n Ordre de 24 de novembre del 2008
de la Conselleria d'Educació, sobre avaluació en
Batxillerat en la CV (DOCV 03/08/2012)

n Formació de persones adultes (FPA)
Legislació bàsica:nLlei 1/95, de 20 de gener, de
la Generalitat Valenciana, de Formació de Perso-
nes Adultes (DOCV 31/01/1995)
nDecret 73/1995, de 2 de maig, del Govern Valencià,
pel que es crega la Comissió Interdepartamental
de la FPA (DOGV 12/05/1995, modificat per Decret
3/1998, de 20 de gener en DOGV 27/01/1998)
Currículum:nDecret 220/1999 de 23 de novembre
del Govern Valencià, pel que es regulen els pro-
grames formatius que figuren en la Llei 1/95, de 20
de gener, de la Generalitat Valenciana, de FPA, i
s'establix el currículum dels programes d'alfabe-
tització i programes per a adquirir i actualitzar la
formació bàsica de les persones adultes fins a l'ob-
tenció del títol de Graduat en Ed. Secundària
(DOGV 18/02/2000)
n Ordre de 14 de juny de 2000 que regula la im-
plantació dels programes formatius dirigits a la for-
mació de persones adultes, i que dicta instruccions
per a l’organització i funcionament dels centres pú-
blics d’FPA (DOGV 28/06/2000)
Centres:n Decret 207/2003 de 10 d'octubre del
Consell de la Generalitat, pel que s'establixen els
requisits mínims dels centres docents de FPA que
impartisquen ensenyances bàsiques (DOGV
14/10/2003)
n Decret 14/2004, de 6 de febrer del Consell, pel
qual es creen Centres Públics d’FPA en Institucions
Penitenciàries (DOGV 10/02/2004)
n Ordre de 22 d'abril del 2004 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport, per la que es disposa
el funcionament dels centres públics de FPA en es-
tabliments penitenciaris (DOGV 25/05/2004)
n Ordre de 13 de juliol del 2005 de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Esport, per la qual es mo-
difica la composició per unitats dels centres públics
d’FPA de la Generalitat Valenciana (DOGV
12/09/2005)
Plantilles:n Ordre de 13 de setembre de 2005,
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, per
la qual es relacionen els llocs de treball docents

existents en els centres públics de FPA de titula-
ritat de la Generalitat Valenciana (DOGV 30/09/2005)

n Formació professional
Normativa bàsica: n Llei orgànica 5/2002, de
les qualificacions i de la formació professional
(BOE 20/06/2002).
nReial Decret 1538/2006, de 15/12, que estableix
l'ordenació general de la FP (BOE 03/01/2007).
nReial Decret 777/1998, de 30/04, pel qual es des-
envolupen aspectes de l'ordenació d’FP (BOE
08/05/1998)
n Catàleg Nacional de les Qualificacions Profes-
sionals: http://www.educacion.gob.es/educa/in-
cual/ice_catalogoWeb.html
Instruccions inici de curs 2014/15: n Reso-
lució de 14 de juliol de 2014, de la Direcció Gene-
ral de Centres i Personal Docent, de la Direcció Ge-
neral d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística
i de la Direcció General de Formació Professional
i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es dic-
ten instruccions sobre ordenació acadèmica i
d'organització de l'activitat docent dels centres que
durant el curs 2014/15 impartisquen cicles for-
matius d’FP de GM i de GS (DOCV 21/07/2014)
n Ordre 86/2013, de 20 de setembre, de la Con-
selleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es
regulen determinats aspectes de l’ordenació de l’FP
del sistema educatiu (DOCV 24/09/2013)
Avaluació:n Ordre 79/2010, de 27 d’agost, de la
Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’a-
valuació de l’alumnat dels cicles formatius d’FP
(DOCV 6/09/2010)
CIPFP: n Decret 115/2008, d’1 d’agost, del Con-
sell, pel qual es regulen els CIFP (DOCV 05/08/08)
NOVETAT FP Bàsica:n Reial Decret 127/2014,
de 28 de febrer, pel qual es regulen aspectes es-
pecífics de l’FP Bàsica dels ensenyaments  de for-
mació professional del sistema educatiu, s’apro-
ven catorze títols professionals bàsics, es fixen
els currículums bàsics i es modifica el Reial De-
cret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedi-
ció de títols acadèmics i professionals (BOE
05/03/2014)
FP Bàsica i PQPI:n Resolució de 24 de juliol de
2014, de la Direcció General de Centres i Personal
Docent, de la Direcció General d’Innovació, Orde-
nació i Política Lingüística i de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim
Especial, per la qual es dicten instruccions sobre
ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat
docent dels centres que durant el curs 2014-
2015 impartisquen cicles formatius de FP Bàsica
i els segons cursos dels PQPI (DOCV 28/07/2014)
NOVETAT Programes Formatius:nResolució
de 24 de juliol de 2014, de la irecció General de
Centres i Personal Docent i de la Direcció General
de Formació Professional i Ensenyances de Règim
Especial, per la qual es dicten instruccions per a
l’organització i funcionament dels programes for-
matius de qualificació bàsica per al curs 2014/15
(DOCV 29/07/2014)

FCT:n Ordre 77/2010, de 27 d’agost, de la Con-
selleria d’Educació, per la qual es regula el mòdul
professional de FCT dels cicles formatius d’FP, de
les ensenyances d’Arts Plàstiques i Disseny i dels
Programes de Qualificació Professional (DOCV
03/09/2010)
n Resolució d’1 de setembre de 2010, de la Di-
recció General d’Avaluació, Innovació i Qualitat Edu-
cativa i de la Formació Professional de la Conse-
lleria d’Educació, per la qual es publiquen els do-
cuments i models de gestió del mòdul professio-
nal de FCT (DOCV 8/09/2010 i correcció d’errades
en DOCV 10/09/2010)
Desdoblaments 2014/2015:nResolució de 14
de juliol de 2014, del secretari autonòmic d’Edu-
cació i Formació, per la qual es publica la relació
d’especialitats i mòduls de cicles formatius la de-
dicació dels quals és susceptible de desdoblament
per al curs 2014/15 (DOCV 18/07/2014)
FP Dual: n Decret 74/2013, de 14 de juny, del Con-
sell, pel qual es regula la Formació Professional
Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana
(DOCV 18/06/2013)
n Ordre 2/2014, de 13 de gener, de la Conselle-
ria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es re-
gulen determinats aspectes de l’ordenació de la For-
mació Professional dual  (DOCV 17/01/2014)

BATXILLERAT, FP I EDUCACIÓ D’ADULTS

nBatxillerat
• Continuïtat dels Programes d’Ensenya-
ment en Valencià.
• Manteniment de les tres hores de Filosofia.
Continuïtat d’Història de la música com a op-
tativa de 1r. Manteniment de l’actual estruc-
tura d’oferta d’economia i amplicació en 2n.
• Oferta en tots els centres de les modalitats
de batxillerat sense condicionar-ho al nom-
bre d'alumnat.
• Eliminació de les dues hores de religió.

n Formació Professional
• Manteniment dels desdoblaments de 2010.
Control públic de les activitats formatives d'FP
i dels títols i certificats professionals. 
• Gestió democràtica dels centres integrats
d'FP: elecció dels càrrecs directius pel con-
sell escolar del centre.

nFPA
• Negociació i transformació de les places no
ocupades, catalogades ara com a 1r cicle
d’ESO, per tal que puguen ser cobertes de
forma definitiva pel prof. del cos de mestres.
• Dotació de personal administratiu en tots
els centres.
• Negociació d’un ROF propi.
• Negociació dels horaris del professorat.
• Desplegament de l’actual llei del 95.

REIVINDICACIONS PENDENTS
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ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

PROGRAMES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
CONTRACTE PROGRAMA
NOVETAT Curs 2014/15:nOrdre 42/2014, de 3
de juny, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Es-
port, per la qual s’establixen els procediments
per a l’autorització als centres sostinguts amb
fons públics del projecte experimental de con-
tracte-programa subscrit entre estos centres i
l’Administració educativa, en què s’inclou el des-
enrotllament de programes de compensació edu-
cativa (DOCV 05/06/2014 i correcció d’errades en
DOCV 11/06/2014)
Objectiu: L’objecte del programa és incrementar
l’èxit escolar de l’alumnat i les taxes d’escolarit-
zació en l’educació postobligatòria per mitjà de la
subscripció de contractes programa signats entre
l’administració i cada un dels centres educatius se-
leccionats. Hi constaran els acords aconseguits en-
tre ambdues parts, entorn dels objectius, les es-
tratègies, els compromisos, els recursos, el grau
d’autonomia pedagògica i de gestió, el procés de
seguiment i els indicadors d’avaluació que ex-
pressen el nivell d’èxit dels resultats obtinguts.
Totes les actuacions i programes, com ara INTE-
GRA, EXIT i EXIT II, PROA, PASE, programes de
compensació educativa, PROFUNDIZA, Enriqui-
ment Curricular, Ampliació d’Horari, en els quals
el centre estiga participant s’inclouran en el pla
d’actuació. També els programes de compensa-
tòria.

La dotació de recursos humans addicionals per
als centres de titularitat de la Generalitat estarà
associada a la posada en marxa de mesures es-
pecífiques, no tindrà caràcter definitiu i estarà con-
dicionada a la renovació del contracte programa.
La dotació de recursos materials i econòmics es-
tarà vinculada al compliment dels objectius del curs
anterior.

L’administració educativa podrà adscriure en co-
missió de servici per a cada curs escolar al pro-
fessorat funcionari de carrera que es considere ne-
cessari per a l’aplicació de les actuacions aprova-
des del pla d’actuació.

La Comissió de Selecció, Seguiment i Avalua-
ció podrà assignar, a cada un dels professors o pro-
fessores participants, fins a un màxim de 60 ho-
res per cada curs escolar vàlides per al sexenni.

PROGRAMA PASE 
El Programa d’Acollida al Sistema Educatiu (PASE)
representa una mesura de suport temporal (màxim,
un curs) destinada a l'alumnat estranger de nova
incorporació. En una primera fase, ofereix suport a
l'alumnat que desconeix la llengua d'ensenyament
del centre. En una fase posterior, dóna suport a
l'alumnat amb deficiències en les àrees o matèries,
principalment les instrumentals, per a facilitar-li la
seua ràpida integració escolar. La metodologia del
PASE integra l'aprenentatge lingüístic amb els
continguts de les àrees i matèries.

Horari setmanal de l’alumnat:
• Àrea específica (integra els continguts de les àrees
Coneixement del medi, Castellà: llengua i literatu-
ra, Valencià: llengua i literatura i  Matemàtiques): 14
h.
• Amb el grup de referència: 11 h.

COMPENSACIÓ EDUCATIVA
Per a alumnat que presenta dificultats d’inserció
escolar per trobar-se en situació desfavorable, de-
rivada de circumstàncies socials, econòmiques, cul-
turals, ètniques o personals. Poden deure’s a in-
corporació tardana al sistema educatiu; retard en
l’escolarització o desconeixement dels idiomes ofi-
cials per ser immigrant o refugiat; pertinença a mi-
nories ètniques o culturals en situació de desa-
vantatge social; escolarització irregular, per iti-
nerança familiar o per abandonaments educatius
reiterats o periòdics; residència en zones social-
ment, culturalment o econòmicament desfavori-
des; dependència d’institucions de protecció so-
cial del menor; internament en hospitals o en hos-
pitalització domiciliària de llarga duració per
prescripció facultativa; inadaptacions al medi es-
colar i a l’entorn educatiu.
L’objecte del programa és desenvolupar les ac-
tuacions que permeten previndre i compensar les
desigualtats educatives per tal que els alumnes i
les alumnes puguen aconseguir els objectius que
per a cada etapa estableix la llei.

PROGRAMES DEL PLA PROA
Els programes PROA són el PAE i el Programa de
suport i reforç als instituts. 
El Programa d’acompanyament escolar (PAE)està
destinat a l'alumnat de centres públics d'educa-
ció primària i d'IES, en desavantatge educatiu les
famílies del qual no poden proporcionar-li el su-
port necessari fora de l'horari escolar, però ad-
quireixen un compromís amb el centre.
Amb el PROA, grups d'uns 12 alumnes treballen
fora de l'horari lectiu durant quatre hores setma-
nals atesos per una professora o un professor que
orienta el seu treball escolar, els ajuda a desen-
volupar l'hàbit lector, l'expressió escrita i la re-
solució de problemes, i potencia la seua autoes-
tima i l'autonomia davant de l'estudi.
El Programa de Suport i Reforç es desenvolupa
en instituts de secundària que escolaritzen una pro-
porció important d'alumnat en condició de desa-
vantatge educatiu associat amb l'entorn, amb di-
ficultats generalitzades en l'aprenentatge. El pro-
grama té com a objectiu millorar l'organització i
funcionament del centre, així com les expectatives
escolars de l'alumnat. Per a això, ofereix actuacions
en els àmbits següents:
• Atenció directa a l'alumnat: transició de primà-
ria a l’ESO, foment de la lectura i reforços acadè-
mics complementaris, desenvolupament de capa-
citats...

• Col·laboració amb les famílies.
• Relació amb l'entorn per a resoldre problemes
com l'absentisme o per a facilitar la inserció so-
cial de l'alumnat.

PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ
PROFESIONAL INICIAL (en extinció)
Els PQPI representen una oferta formativa bàsi-
ca, adaptada a les necessitats específiques de l’a-
lumnat què, o bé corre el risc d’abandonar l’en-
senyament reglat, o bé ja ho ha fet sense acon-
seguir els objectius previstos en l’ESO.
Els PQPI tenen una triple finalitat professionalit-
zadora, madurativa i propedèutica.
• Modalitats: aules de qualificació, tallers de
qualificació, programes de qualificació, i progra-
mes polivalents: aules i tallers.
• Constitució de grups: per a les modalitats d’au-
les i tallers de qualificació professional inicial, or-
dinàries o polivalents, el nombre màxim d’alum-
nes serà de quinze i el mínim de 10 per grup.
• Per al professorat: la impartició dels programes
PQPI té la consideració de “tasca d’especial difi-
cultat” a l’efecte que es determinen en els diferents
concursos de trasllats.

PROGRAMES DE PREVENCIÓ
D’ABANDONAMENT ESCOLAR
Els objectius específics d'aquest programa són:
a) Garantir a l'alumnat uns coneixements, proce-
diments i actituds bàsics que contribuïsquen al seu
desenrotllament en la vida activa i adulta.
b) Propiciar la maduresa de l'alumnat, desenrot-
llant la seua competència personal, social i pre-
laboral, com a forma d'aconseguir el màxim des-
enrotllament personal.
c) Previndre l'abandó escolar prematur i fomen-
tar la integració socioeducativa de l'alumnat amb
necessitats d'adaptació, recolzant-li en el seu iti-
nerari educatiu i en la seua etapa de transició a la
vida activa.
• Alumnat: El grup d'alumnes que desenvolupa-
rà el programa estarà comprés, ordinàriament, en-
tre 8 i 15; podent-se autoritzar programes a cen-
tres que no complisquen aquest requisit amb jus-
tificació prèvia suficient.
• Horari del programa:L'horari de treball setmanal
assignat al conjunt dels àmbits serà de 32 hores,
Es podrà dissenyar una optativa de desenrotllament
personal i orientació professional de 2 hores set-
manals, o incorporar-la en algun dels àmbits per
a garantir la formació per al desenrotllament per-
sonal i la integració escolar.
Setmanalment el programa comptarà amb una  de tu-
toria grupal. A més, en l'horari de cada àmbit, es de-
dicarà un període setmanal per a l'acció tutorial. Fi-
nalment, el professor-tutor del programa desenvolu-
parà sessions individuals de tutoria i mantindrà con-
tacte assidu amb la família o representants legals de
l'alumnat.
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PROGRAMA INTEGRA
Objectiu: prevenir i reduir l'absentisme i l'abandó
prematur del sistema educatiu de l'alumnat d’E-
SO entre 14 i 16 anys.
Característiques: El programa s’estructura en 3
àmbits: el pràctic, el de les competències bàsiques
i el de desenvolupament personal, social i pre-la-
boral.
Professorat: seleccionat per la direcció del cen-
tre d'entre el professorat amb destinació definiti-
va, preferentment.
Recursos:propis o amb altres complementaris que
li podran ser facilitats per la Conselleria d'Educació.
Es podran assignar recursos humans comple-
mentaris i altres recursos econòmics i materials.
Regulació:Resolució de 21 de març de 2011, de la
Conselleria d’Educació (DOCV 08/04/2011).

PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ
CURRICULAR (PDC)
• Es generalitza la possibilitat de fer dos cursos.
• Programa de diversificació curricular per aten-
dre els diferents interessos, capacitats i motivacions
de l'alumnat en 3r i 4t d'ESO.
• 3r ESO. PDC1: La nova estructura és: set hores
de matèries comunes, 19 de matèries específiques
i sis d'optatives.
• 4t ESO. PDC2: La nova estructura és: 12 hores
de matèries comunes, 19 de matèries específiques
i una d'optativa.
• Principal novetat. Els dos cursos incorporen un
àmbit pràctic de tres hores.

PLA ÈXIT 
Objectiu: superació per part de l'alumnat de 3r i
4t d'ESO de determinades matèries (Matemàtiques,
Castellà, Valencià i Anglès) amb reforços fora de
l'horari lectiu.
Característiques: Modalitat A: Atenció extraordi-
nària i reforç durant els mesos de maig i juny; Mo-
dalitat B: Atenció extraordinària i reforç durant el
mes de juliol.
Reconeixement: 60 hores de formació en la mo-
dalitat A i fins a un total de 100, per al professo-
rat, direcció del centre i coordinador/a del pro-
grama.

AMPLIACIÓ DE L’HORARI
Objectiu: millora de l'èxit escolar de l'alumnat d'E-
ducació Infantil, Educació Primària, ESO, Batxillerat
i Cicles Formatius.
Professorat: de participació voluntària per als cen-
tris però obligatòria per al professorat, per això ha
estat recurrit pel Sindicat.
Característiques: les accions es realitzaran im-
mediatament abans o després de l'horari lectiu de
l'alumnat i seran impartides exclusivament per pro-
fessorat del centre. Podran portar-se a terme am-
pliant l'horari de matí i/o ampliant l'horari de ves-
prada. L'ampliació total de l'horari no podrà su-
perar l'hora diària per a l'alumnat en Educació In-
fantil i en Educació Primària, ni les dues hores dià-
ries per a l'alumnat de la resta d'etapes.
Reconeixement: 60 hores de formació.
Regulació:Resolució de 23 de març de 2011, de la
Conselleria d’Educació (DOCV 04/05/2011).

ORIENTACIÓ PROFESSIONAL EN IES
Objectiu:millorar el procés, els procediments i la
metodologia per a contribuir al desenvolupament
de l'orientació professional dirigida a l'alumnat prò-
xim a finalitzar l'educació bàsica.
Característiques:només participen centres públics
que imparteixen Educació Secundària Obligatòria.
Presentació d’un projecte amb modalitats obliga-
tòries i voluntàries i activitats complementàries.
Recursos: propis i altres complementaris que els
facilitarà la Conselleria d'Educació, consistents
principalment en una assignació econòmica.
Reconeixement: 50 hores de formació al coordi-
nador i als membres de l'equip. La participació d'al-
tre professorat del centre també serà reconegu-
da amb un total de 20 hores.
Regulació: Resolució de 6 d’abril de 2011, de la
Conselleria d’Educació, (DOCV 05/05/2011).

ENRIQUIMENT CURRICULAR I ALTES
CAPACITATS
Objectiu: fomentar l'enriquiment curricular general
i atendre a l'alumnat d'altes capacitats, amb la fi-
nalitat d'avaluar els resultats obtinguts i generar
bones pràctiques per a la seva posterior difusió.
Característiques:mesures dirigides a tot l'alum-
nat participant en el programa o bé dirigides a l'a-
lumnat que manifeste alt rendiment escolar i/o al-
tes capacitats.
Recursos:propis i amb altres complementaris que
podran ser facilitats per la Conselleria d'Educació.
Es podran assignar recursos humans comple-
mentaris, així com recursos econòmics per a co-
brir en part les despeses de funcionament i tam-
bé recursos materials.
Reconeixement: 60 hores de formació al coordi-
nador/a i al professorat que hi participe.
Regulació: Resolució de 21 de març de 2011
(DOCV 05/05/2011).

ALTRES PROGRAMES

Tauletes tàctils
L’objectiu del programa és fomentar l’ús de llibres
de text digitals amb tauletes tàctils com a suport
físic per part de l’alumnat de cinquè curs de Pri-
mària durant el curs 2014/15. El programa conti-
nuarà en el curs 2015/16 per a l’alumnat que con-
tinue en sisè de Primària.
Regulació: Ordre 63/2014, de 28 de juliol de 2014
(DOCV 01/08/2014). 

Club dels deures
El programa està dirigit principalment a l’alumnat
de la ciutat de Castelló de la Plana matriculat en
4t d’Educació Primària que, comptant amb l’au-
torització del seu pare, mare o tutor legal, s’inte-
grarà en grups d’estudi constituïts dins del seu cen-
tre educatiu on, amb l’ajuda de personal volunta-
ri, rebran suport per a l’estudi i realització de tas-
ques escolars, fonamentalment en les àrees ins-
trumentals de matemàtiques i de llengua.
Seran dues sessions setmanals, sempre fora
d’horari lectiu, en l’horari establit pel propi centre.
Regulació: Ordre 70/2013, de 28 de juny (DOCV
02/07/2013)

Promoció música
Realització d’activitats per a la promoció de la mú-
sica entre els centres públics d’Educació Primà-
ria i Secundària (CEIP i IES) i els conservatoris ele-
mentals i professionals públics de música i dan-
sa.
Regulació: Resolució de 26 d'octubre de 2012
(DOCV 31/10/2012). 

Aula didàctica de cultura clàssica a Sa-
gunt Saguntina Domus Baebia
Es tracta de generar una oferta educativa, rela-
cionada amb la cultura clàssica, atractiva i diri-
gida prioritàriament a centres educatius  per a
complementar i reforçar les activitats que rea-
litzen en aquest camp de coneixement.
També es pretén consolidar l’oferta educativa dels
tallers de cultura clàssica i oferir-la durant tot
el curs escolar.
El programa proposa un itinerari historicoartís-
tic a la ciutat de Sagunt per a ampliar el conei-
xement històric, artístic i patrimonial i suscita en
l’alumnat la curiositat i l’interés pel món greco-
romà per mitjà d’activitats lúdiques.
Regulació:Resolució de 21 de setembre de 2012
(DOCV 11/10/2012).

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
REIVINDICACIONS PENDENTS

• Ordre marc general amb línies i objectius
clars sobre la política d’innovació de la
Conselleria orientats a la lluita contra el
fracàs escolar com a objectiu principal.

• No a la modificació de les condicions
laborals del professorat, disfressades de
voluntarietat.

• Dotació de Personal d’Administració i
Serveis als centres docents perquè
l’augment de tasques burocràtiques no
recaiguen sobre els equips directius i el
professorat.

• Adopció de mesures motivadores perquè
l’alumnat amb titulació de Graduat
continue realitzant estudis postobligatoris.

• Pla interdepartamental de les diferents
institucions públiques adreçat a la
compensació de les desigualtats i la
prevenció del desarrelament i la
marginació social. 

• Intervenció de professionals de tots els
àmbits —educadors, personal mèdic,
assistents socials i mediadors culturals...—
per a millorar la convivència i compensar
les desigualtats.

• Convocatòria de: projectes d’innovació
educativa per a la flexibilizació
organitzativa de temps i espais; projectes
de desenvolupament de materials i
recursos per al suport a la introducció de
les TIC al currículum; projectes
d’investigació i innovació per al treball
col·laboratiu dels docents i en la gestió
democràtica dels  centres.
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VI CONVENI ENSENYAMENT CONCERTAT

Títol I. Capítol I. Art. 4. Àmbit temporal 
Fins al 31 de desembre de 2008.

Títol I. Capítol I. Art. 2. Àmbit funcional 
(Vegeu conveni.)

Títol II. Capítol II. Contractacions
(Vegeu conveni.)

Títol II. Capítol III. Període de prova, vacants i
cessaments voluntaris 
(Vegeu conveni.)

Títol III. Capítol I. Jornada de treball
(Vegeu conveni.)

Títol III. Capítol II. Vacances

Art. 4. Àmbit temporal 
Fins al 31 de desembre de 2019.

Art. 2. Àmbit funcional 
(Vegeu annex I.) 
S’han unit categories professionals en forma de
subgrups. Entenem que pot anar lligat als articles
54 i 55, que són nous i que fan referència a la mo-
bilitat de les persones treballadores tant interna-
ment com externament.

Capítol II. Contractacions 
(Vegeu conveni.)

Capítol III. Període de prova, vacants i
cessaments voluntaris 
Les vacants del personal del grup I seran cober-
tes entre el personal d’aquest, segons criteris de
capacitat, titulació i aptitud, juntament amb l’anti-
guitat en l’empresa.

Títol III. Capítol I. Jornada de treball
Art. 27. Jornada personal de 1r cicle d’infantil 
És nou, s’introdueix la regulació en aquest cicle.
Còmput horari anual de 1.362 per a mestres i de
1.620 per als educadors d’infantil.

Títol III. Capítol II. Vacances 
S’ha adequat a la nova legislació vigent. En cas d’in-
capacitat derivada de l’embaràs, el part, l’adopció,
l’acolliment, la lactància o el període de suspen-
sió del contracte de paternitat, es podran fer va-
cances en un altre moment.
Art. 34. Vacances del personal de 1r cicle
d’infantil 
És nou: un mes de vacances, més15 dies addicio-
nals distribuïts entre les vacances de Nadal i Set-
mana Santa, i estiu.

Passa de 4 anys a 6 anys la vigència del conveni. El
que anomenem ultraactivitat ha resultat un ins-
trument de pressió molt útil per al banc de la pa-
tronal des que va entrar la reforma laboral en vi-
gor per a tensar les negociacions i condicionar els
sindicats. Han amenaçat contínuament de deixar-
nos sense conveni.

Mobilitat interna: dins del mateix grup o subgrup
professional sense reducció de salari. Sempre en
funció de la titulació acadèmica.
Mobilitat externa: fer funcions no corresponents al
grup professional propi. Només serà possible si hi
haguera raons tècniques i/o organitzatives.

No canvien les modalitats contractuals. El contracte
per obra i servei segueix sent el calaix de sastre.
Tots els contractes estan vinculats amb la nova le-
gislació.

A l’hora de cobrir vacants de centres que han per-
dut unitats concertades, el criteri preferent de re-
col·locació passa d’una norma obligatòria a la bona
voluntat de l’empresari. Es perd, doncs, la prefe-
rència de recol·locació dels docents en borsa en cri-
si.

Aquest apartat es manté igual en el nou conveni,
tot i que per al personal del PAS, per a poder com-
pletar les 1.600 hores anuals, passem de la jorna-
da setmanal de 38 hores a les 57 hores
Considerem que es produeix una de les agressions
més notables contra les condicions laborals dels
treballadors/es d’aquest cicle.  En les noves con-
tractacions s’aplicarà aquesta regulació de jorna-
da i vacances que s’acosta al conveni XI d’infantil.
Es generarà un greuge comparatiu amb la resta de
docents, ja que té més càrrega horària i menys va-
cances anuals.

No diu res de la recuperació dels dies de vacances
quan tens una baixa temporal, quan hi ha sentèn-
cies del tribunal suprem que sí que ho reconeixen.
Tenint el mateix conveni regulador el nostre com-
panys/es de 1r cicle d’infantil tindran menys va-
cances que la resta de docents del mateix centre.

COMPARATIVA VI CONVENI
CONVENI V CONCERTADA CONVENI VI CONCERTADA VALORACIÓ STEPV
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VI CONVENI ENSENYAMENT CONCERTAT

Títol III. Capítol IV. Permisos

Títol III. Capítol V. Formació

Títol III. Capítol VI. Excedències, suspensió del
contracte i jubilacions

Títol IV. Retribucions. Capítol I. Disposicions
generals

Art. 61.- Paga extraordinària d’antiguitat 
Treballadors/es que tinguen 25 anys d'antiguitat en
l’empresa tindran dret a una única paga, l’import
serà equivalent a una mensualitat extraordinària
per cada quinquenni complit.

Capítol III. Altres Complements. Art. 68.
complement per incapacitat temporal 
En el punt 2 diu: Per al professorat inclòs en la nò-
mina de pagament delegat la percepció del 100%

Títol III. Capítol IV. Permisos 
S’adeqüen a la legislació vigent. S’afigen dos dies
per intervenció quirúrgica que necessite repòs do-
miciliari de parents fins a segon grau de consan-
guinitat, i cinc dies si hi ha desplaçament.
En l’art. 41 sobre lactància, s’afig que la seua du-
ració s’incrementarà proporcionalment en els ca-
sos de part multiple. Correspon a la treballadora
concretar l’horari i el període de gaudi d’aquest per-
mís en jornada ordinària precisant la seua data d’i-
nici i acabament amb quinze dies d’antelació.

Títol III. Capítol V. Formació. Art. 43. Cursos 
Relacionat amb la reforma laboral última els tre-
balladors/es amb una any d’antiguitat almenys tin-
dran dret a un permís retribuït de 20 hores anuals
de formació vinculat amb el lloc de treball.

Títol III. Capítol VI. Excedències, suspensió del
contracte i jubilacions. Art. 52.
Jubilacions 
El treballador podrà jubilar-se de manera ordinà-
ria segons els requisits establits en la legislació vi-
gent.

Títol IV. Retribucions. Capítol I. Disposicions
generals
Pujades salarials per al personal sense concertar
en les taules de 2009, 2010, 2011 i 2012 són res-
pectivament: 3%, 0,3%, 0%, 0%. 
Per al personal docent en pagament delegat:
2009 i 2010 segons els PGE, fixa un període tran-
sitori fins al desembre de 2013 perquè les comu-
nitats autonomes que no abonen aquests incre-
ments, regularitzen aquests endarreriments. De
2011 a 2014 s’adoptaran mesures perquè s’adeqüen
les quantitats abonades per l’Administració amb els
conceptes salarials bàsics del conveni, cada co-
munitat haurà de negociar les quantitats d’a-
quests anys per a signar en 2015 unes taules sa-
larials completes.

Art. 62-bis. Paga extraordinària d’antiguitat 
Queda supeditada a pagar-la l’Administració;
aquesta se’n farà càrrec, com passava amb l’an-
terior conveni. Així i tot, la patronal s’ha curat en sa-
lut i ha posat en l’articulat que de cap manera l’a-
bonament  l’assumiran les empreses. Afigen una
disposició addicional 8a i una disposició transitò-
ria tercera per a explicar el procés d’abonament d’a-
questa paga en cas de no haver-hi prou pressupost. 
(Vegeu conveni.)

Capítol III. Altres Complements. Art. 69.
complement per incapacitat temporal
Manté les condicions anteriors amb la novetat que
l’esmentat complement per IT estarà condicionat

No especifica qui ha de pagar aquesta formació. Si
l’empresa o l’Administració.

No parla ja dels 65 anys. Sinó de la legislació que
estiga vigent. S'elimina l'edat obligatòria de jubi-
lació perque és il·legal establir-la.
Vegeu Reforma de Pensions de 16 de març de 2013.

  
Pensem que són escasos, a més de donar per bo-
nes les retallades i la congelació salarial des del
2010 al incloure-les a les taules salarials de cada
any, evitant d’aquesta manera la recuperació del
nostre poder adquisitiu per la vía de la negociació
o per la vía judicial.
Per altra banda, vinculen el nostre salari als in-
crements fixats als Pressupostos Generals, d’a-
questa manera se li dóna caràcter legal a allò que
fins ara es venia fent de fet, és a dir,  es menysca-
va la capacitat de la negociació col·lectiva i ens fa
pedre una eina per tal de pressionar a l’Adminis-
tració abans de que s'aproven els Pressupostos Ge-
nerals.

Aquesta disposició, tal com està redactada, dóna
carta blanca perquè des de les administracions au-
tonòmiques siguen part important en possibles ne-
gociacions autonòmiques en cas de no haver-hi su-
ficient pressupost per a l’abonament  de la paga
d’antiguitat i, a més, el que considerem més peri-
llós, entenem que subtilment s’ha eliminat direc-
tament de la redacció del conveni el dret  per se de
cobrament de la paga d’antiguitat i ens condueixen
a possibles negociacions autonòmiques amb l’Ad-
ministració per a poder cobrar-la si no hi ha pres-
supost suficient, i no és aquesta part signant del
conveni.

Entenem que la patronal queda exonerada una ve-
gada més d’abonar qualsevol quantitat econòmi-
ca.
En aquest article no queda gens clar com i de qui-

CONVENI V CONCERTADA CONVENI VI CONCERTADA VALORACIÓ STEPV
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VI CONVENI ENSENYAMENT CONCERTAT

de la seua retribució salarial total s’estendrà fins
als 7 primers mesos de la incapacitat temporal.

Títol V. Règim assistencial 
Capítol I. Prevenció de riscs laborals

al fet que aquest siga efectuat per l’Administració
educativa. Les empreses no abonaran cap quan-
titat. Quan una comunitat modifique aquestes
condicions segons els seus pressuposts, les em-
preses i els sindicats negociadors adaptaran
aquest article en el dit àmbit a la nova situació.

Títol V. Règim assistencial 
Capítol I. Prevenció de riscs laborals

Art.77.  Òrgan Paritari Sectorial per a la
Promoció de la Seguretat i Salut en el treball en
el sector de les Empreses d’Ensenyament
Privat Sostingudes Totalment o parcialment
amb Fons Públics 
(Vegeu conveni VI.)
Aquest article és totalment nou.

Tant les disposicions addicionals com les
transitòries canvien per complet. 
(Vegeu conveni VI.)

na manera es lluitarà per un dret que teníem re-
conegut en l’anterior conveni.
L’aplicació de l’RDL 20/2012, de 13 de juliol de me-
sures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat ha generat retallades
en les nostres baixes on s’ha vulnerat de manera
flagrant l’article 68 del conveni V. 
Pensem que en el nou conveni aquest punt no es
resol de manera satisfactòria per als treballadors/es
i deixa en mans de l’Administració el continuar apli-
cant l’RDL assenyalat més amunt; a més deixa via
lliure per a no poder reclamar judicialment un dret
que teníem adquirit en l’anterior conveni.

Nosaltres ens preguntem amb quina finalitat es crea
aquest òrgan, ja que existeix una normativa sobre
aquestes qüestions de 2010 sobre prevenció de riscs
laborals en els centres aplicada per la Conselle-
ria d’Educació. Hi ha hagut una clara obstinació per
part de les patronals de lligar aquest òrgan de se-
guretat i salut com també la comissió de seguiment
del conveni a la signatura d’aquest. Qui no signa el
conveni queda exclòs d’aquests òrgans.

Cal fer ressaltar d’aquest conveni la disposició ad-
dicional segona, sisena, setena, i huitena.
Disposicions transitòries: primera (salaris), tercera
(paga extraordinària d’antiguitat), 
sisena (revisió i modificació de la jornada laboral
docent al 2014.)

CONVENI V CONCERTADA CONVENI VI CONCERTADA VALORACIÓ STEPV

escola pública, sí
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ALTRES CONVENIS

n XIII Convenio Colectivo General de Centros y
Servicios de Atención a personas con discapaci-
dad (EDUCACIÓN ESPECIAL)
B.O.E. 16 de Agosto de 2010
http://www.boe.es/boe/dias/
2010/08/16/pdfs/BOE-A-2010-131972.pdf
Reuniones de negociación
http://www.cig-
ensino.com/ver.php?nav=17_392
(11)
Ámbito temporal: 31 de diciembre de 2006
REVISIÓN SALARIAL: BOE 19 de julio de 2007
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/07/17/pdfs/A31096-31098.pdf 

En negociación
ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS SALARIALES
2007 REFERIDAS A CENTROS ASISTENCIALES Y A
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO
B.O.E. 7 DE abril de 2008 (Anexo 3)
http://www.boe.es/boe/dias/2008/
04/07/pdfs/A18999-19000.pdf
BOE 2 de Mayo de 2008( Anexo 4) Centros especiales
de empleo
http://www.boe.es/boe/dias/
2008/05/02/pdfs/A22446-22447.pdf

n VI Convenio Colectivo de Empresas de Ense-
ñanza Privada sostenidas total o parcialmente
con fondos públicos (CONCERTADA)
Pendent de publicació en el BOE.

n VII Convenio Colectivo Laboral Autonómico de
Centros y Servicios de Atención a Personas Dis-
capacitadas de la Comunitat Valenciana 
Pendent de publicació.

nXI Convenio Colectivo de ámbito estatal de Cen-
tros de Asistencia y Educación Infantil  (INFANTIL)
B.O.E. 9 de març de 2010
http://www.boe.es/boe/dias/
2010/03/22/pdfs/BOE-A-2010-4729.pdf
Ámbito temporal: des de l'1 de gener de 2010 fins
a 31 de desembre de 2013.
REVISIÓN SALARIAL 2006 y 2007.BOE 7 de junio de
2007 incremento del 4% en todos los conceptos y
para el 2007 incremento del 3%.
REVISIÓN SALARIAL 2008: 4,21 en unidades no con-
certadas, excepto en el salario base de los educa-
dores y de los técnicos superiores de un 5%. Uni-
dades concertadas un 3%. Desde sep 2008 a estas
dos categorías se aplica un complemento de 31,61
euros en 14 pagas. 2009: no concertadas subirá el
IPC de 2008 excepto en educadores y T.Sup de un
5%.con un complemento desde septiembre de 2009
de manera que sueldo y complemento sumen 850
euros.
http://www.boe.es/boe/
dias/2008/04/24/pdfs/A21352-21352.pdf

n VII Convenio Colectivo de enseñanza y forma-
ción no reglada.
BOE 12 de abril de 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/29/
pdfs/BOE-A-2011-7679.pdf  
BOE 24 de maig 2011correcció d'errades.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/
05/24/pdfs/BOE-A-2011-9058.pdf 
Àmbit temporal fins a 31 decembre de 2013

n XX Convenio Colectivo de Autoescuelas
B.O.E. 24 de febrero de 2006
http://www.boe.es/boe/dias/
2006/02/24/pdfs/A07697-07702.pdf
Ámbito temporal: 31 diciembre 2007
Revisión salarial 2007: BOE 1 de junio de 2007.Sub-
ida de un 3,9% en salario base, excluido el concepto
de antigüedad y un 5,5% en el plus de transporte.
http://www.boe.es/boe/dias/2007/06/01/pdfs/A2399
9-24000.pdf

nV Convenio Colectivo Estatal para los Centros de
Enseñanza de Peluquería y Estética, de enseñan-
zas musicales y de Artes Aplicadas y Oficios Ar-
tísticos
B.O.E. 2 de julio de 2007
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/07/02/pdfs/A28550-28560.pdf
Ámbito temporal: 31 de diciembre 2010
Revisión salarial 2007: subida del 2,7% y congela-
ción en antigüedad. Incluye cláusula de revisión sa-
larial que contempla la desviación entre el IPC real
y el IPC previsto del 2007 y siguientes.
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/07/02/pdfs/A28550-28560.pdf
Revisión salarial 2008 http://www.fe.ccoo.es/pri-
vada/tablas_salariales/tablas_pel_est_2008.pdf

n VI Convenio Colectivo Nacional de Colegios
Mayores Universitarios Privados
B.O.E. 24 de octubre de 2007
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/10/24/pdfs/A43351-43360.pdf
Ámbito Temporal: 31 de diciembre 2010
REVISIÓN SALARIAL 2007: B.O.E. 24 de octubre.
Subida del 2,7% en salario base y el 0,25% en an-
tigüedad.
REVISIÓN SALARIAL 2008: Firmada el 20 de febrero
con un incremento del 4,2% en salarios y 0,3% en
antigüedad BOE 26 DE MARZO DE 2008
http://www.boe.es/boe/dias/
2008/03/26/pdfs/A17396-17397.pdf

n VI Convenio Colectivo Nacional De Universida-
des Privadas, Centros Universitarios Privados y
Centros de Formación Postgraduados
B.O.E. 30 de juny de 2007
http://www.boe.es/boe/dias/
2010/04/22/pdfs/BOE-A-2010-640.pdf

Ámbito Temporal: 31 de  diciembre 2009
REVISIÓN SALARIAL 2007: BOE 20 de marzo de
2007
REVISIÓN SALARIAL 2008: subida del 4,24%. BOE
13 DE MARZO DE 2008
http://www.boe.es/boe/dias/
2008/03/13/pdfs/A15240-15242.pdf

n XII Convenio Colectivo de Ámbito Estatal para
los Centros de Educación Universitaria e Investi-
gación
B.O.E. 9 enero 2007
Ámbito Temporal: 31 de diciembre 2007
REVISIÓN SALARIAL 2007: BOE 10 de abril de 2007
http://www.boe.es/boe/dias/
2007/04/10/pdfs/A15459-15461.pdf

n II Convenio Colectivo Estatal para las Escuelas
de Turismo
B.O.E. 24 de septiembre 2002
Ámbito temporal: 31 diciembre 2004.
REVISIÓN SALARIAL 2004: B.O.E. 23 de marzo 2004

n IX Convenio colectivo nacional de centros de en-
señanza privada de régimen general o enseñanza
reglada sin ningún nivel concertado o subvencio-
nado (ACADE).
B.O.E. 26 de mayo de 2011
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/
pdfs/BOE-A-2011-9193.pdf
Ámbito temporal 31 diciembre 2013

CONVENIS
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RETRIBUCIONS DOCENTS DE L’ENSENYAMENT CONCERTAT

Tècnics/es Ed. Infantil

Mestres Infantil / 1r. cicle

Mestres Infant 2n c/primària

Mestres ESO 1r-2n

Llicenciada/at ESO 1r-2n

Llicenciada/at ESO 3r-4t, F.P.

Llicenciada/at Batxillerat

1.191,85*/1.008,83

1.560,98*/1.391,05

1.570,09

1.570,09

1843,78

1843,78

1843,78

32,34*

37,34*

37,56

37,56

47,36

47,36

47,36

1.191,85*/1.008,83

1.560,98*/1.391,05

1.984,73

2.094,30

2.224,47

2.224,47

2.224,47

-

414,64

524,21

380,69

380,69

380,69

PRIMÀRIA 1R CICLE ESO 2N CICLE ESO BATXILLERAT CICLES FORMATIUS
Salari Trienni Salari Trienni Salari Trienni Salari Trienni Salari Trienni

Director 346,14 12,92 346,14 12,92 393,90 18,98 393,90 18,98 383,34 18,45
Sotadirector 249,09 11,47 249,09 11,47 346,14 16,63 346,14 16,63 336,84 16,18
Cap d’Estudis 224,12 10,76 224,12 10,76 346,14 16,63 346,14 16,63 321,99 15,64
Cap de Dept. 199,33 9,58 199,33 9,58 289,54 13,50 281,11 13,50 274,22 13,16

CÀRRECS UNIPERSONALS

DEUTES DE LA CONSELLERIA AL PERSONAL
DOCENT DE CENTRES CONCERTATS *

DEUTES DE LA CONSELLERIA AL PERSONAL
DOCENT DE CENTRES CONCERTATS que ja no
treballen on treballaven en 2008**

Infantil i Primària 152,23
Mestres 1r cicle d'ESO 0
Llicenciats/des 1r cicle d'ESO 0
2º cicle d'ESO i cicles formatius 0
Batxillerat 152,24

Infantil i Primària 699,92
Mestres 1r cicle d'ESO 0,68
Llicenciats/des 1r cicle d'ESO 533,12
2º cicle d'ESO i cicles formatius 534,52
Batxillerat 699,93

D’aplicació només a tècnics/es i mestres de 1r cicle d’Educació Infantil contractats abans de l’entrada en vigor del VI conveni de concertada.

SOU BASE C.R.V. TOTAL TRIENNIS

*Quantitat que encara queda del deute que hi havia en concepte d’homologació de 2008 i que Conselleria va pagar totalment als/les mestres d’ESO, i
professors/es d’ESO, però no més en un 78% aproximadament als/les mestres d’infantil i primària i als /les profesor/es de batxillerat en decembre de
2010. **Tot el personal que va generar els endarreriments en centres en els quals ara no treballa està pendent de cobrar-ho tot.

RETRIBUCIONS
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PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
RETRIBUCIONS
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MOTIU
Matrimoni.

Naixement o defunció de fill/a. Malal-
tia greu, accident greu, hospitalització
defunció del cònjuge o de parents fins
segon grau de consanguinitat o afinitat.

Intervenció quirúrgica sense hospita-
lització que precise repòs domiciliari
fins segon grau de consanguinitat o afi-
nitat

Trasllat del domicili habitual

Boda d'un parent fins segon grau de
consanguinitat o afinitat.

Per al compliment d'un deure de ca-
ràcter públic i personal

Per a la realització d'exàmens prena-
tals i tècniques de preparació al part.

Assumptes propis.

Maternitat, paternitat, adopción o aco-
lliment, risc durant l’embaràs i durant
la lactància natural   -Art: 40 del con-
veni i 48 del ET- Duració: En general 16
setmanes. En el cas de la paternitat 13
dies més 2 a partire del segon fill.

Lactància.

Atenció a menors o familiars que no
puguen valdre's per si mateixos.

Cursos organitzats per l'empresa.

Altres cursos de perfeccionament

ARTICLE
Art. 38.1

Art. 38.2

Art. 38.3-b
Estatut dels
Treballadors.

Art. 38.3

Art. 38.4

Art. 38.5

Art. 38.6

Art.39

Art. 39. Art. 38
i 48 Estatut dels
Treballadors

Art. 41

Art.42. Art.
37.5 Estatut
dels Treballadors

Art.43

Art.43

DOCUMENTACIÓ
Avís i justificació.

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació. (Ex. Certificat
mèdic)

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació. (Ex. Certificat mèdic)

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació.
Avís o sol·licitud prèvia i
justificació.

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació.

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació.

Avís o sol·licitud prèvia amb
15 dies d'antelació.

Avís o sol·licitud prèvia i
justificació.

Avís o sol·licitud prèvia. Quan es
vulga acumular el permís de
lactància en nivells concertats
amb pagament delegat se
sol·licitarà com a mínim 25
dies abans de la finalització
de la baixa per maternitat.

Avís o sol·licitud prèvia. Rein-
corporació a la jornada habitu-
al. Avís amb 15 dies d'antelació.
Avís o sol·licitud prèvia

Avís o sol·licitud prèvia. Justi-
ficació de matrícula i assis-
tència.

Avís o sol·licitud prèvia amb un
mes d’antelació a no ser que hi
haja causes justificades. En
qualsevol cas és necessari que
conste expressament el permís
de l’empresa.

DURACIÓ
15 dies.

3 dies, 5 per a desplaçaments
superiors a 150 Km.

2 dies, 4 dies en cas de
desplaçament

1 dia.

1dia.

Temps indispensable

Temps indispensable

Fins a 15 dies

En general 16 setmanes.

1 hora d'absència que podrà divi-
dir-se en dues fraccions de mitja
hora fins als 9 mesos del xiquet/a.
Per als nivells concertats en pa-
gament delegat, es podrà acu-
mular en 30 dies (segons l’acord de
9 d’abril de 2008 amb la Conselle-
ria d'Educació). Per als treballadors
sense pagament delegat es podran
acumular hores de forma normal,
resultant-ne una mitjana de entre
13 i 15 dies.

Reducció de la jornada entre un oc-
tau i la mitat de la seua duració. 

Duració del mateix.

Per a treballadors/res amb un any
d’antiguitat es té dret a 20 hores
anuals de formació vinculades
al lloc de treball acumulables en
períodes de fins a 5 anys. Per a
qualsevol altre cas és necessari
que l’empresa done el permís i
serà pel temps indispensable

OBSERVACIONS
Retribuït.

Retribuït.

Retribuït.

Retribuït.

Retribuït. El dia ha de coincidir amb el de la ce-
rimònia.

Retribuït.

Retribuït.

No retribuït. No pot ser coincident amb el d'un
altre treballador/a del mateix nivell o branca de
grup. Pot fraccionar-se en dos períodes

Retribuït. Quan el període de vacances fixat en
el calendari de l'empresa coincidisca en el
temps amb una incapacitat temporal deriva-
da de l'embaràs, el part o la lactància natural,
o amb el permís maternal, es tindrà dret a dis-
frutar les vacances en data diferent de la de la
incapacitat temporal o la del permís.

Retribuït. No pot simultaniejar-ho pare i mare.
La concreció horària la determina el treballa-
dor/a. Possibilitat d'acumular-se en jornades
completes mitjançant un acord amb l’empre-
sa.

Amb menors de 8 anys, familiars fins a segon
grau de consanguinitat o afinitat, que per
raons d’edat, accident o enfermetat no Puga
valdre’s per si mateixa i que no desenvolupe ac-
tivitat retribuida. Reducció proporcional del sa-
lari. No poden simultaniejar-ho pel mateix sub-
jecte causant dos o més treballadors/es de la
mateixa empresa.

Retribuït. L'empresa haurà d'abonar matricula,
desplaçaments i residència. En cas que el tre-
ballador/a tinga beques o ajudes, el centre abo-
narà només la diferència.

Retribuït. L’empresa donarà facilitarà l’accés
a cursos d’aprenentatge de la llengua de la Co-
munitat. Tot això també s’aplicarà als permi-
sos individuals concedits a l’ampar de l’Acord
Nacional per a la Formació Contínua.

VI Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Pendent de publicació al BOE a l’hora d’e-
laborar aquesta guia. 

Q
ua

n 
so

l·l
ic

ite
u 

el
s 

pe
rm

is
os

 p
er

 e
sc

ri
t  

ca
l q

ue
  d

em
an

eu
 a

 l'
em

pr
es

a 
qu

e 
la

 s
eu

a 
co

nc
es

si
ó 

si
ga

 p
er

 e
sc

ri
t i

 e
st

ig
a 

si
gn

ad
a 

i s
eg

el
la

da
.

PERMISOS



SETEMBRE 2014 / EXTRA INICI DE CURS / 19

MOTIU

Exàmens oficials.

Per a realitzar funcions sindi-
cals.

Per designació o elecció per a
un càrrec públic.

Per l'exercici de funcions
sindicals.

Per al perfeccionament
professional.

Atenció de familiars que no
puguen valdre's per si
mateixos.

Atenció de fills (naturals,
adopció o acolliment
permanent o preadoptiu,
encara que estos siguen
provisionals)

Excedència voluntària

ARTICLE

Art.44

Art.85

Art.46.1

Art. 46.2

Art.46.3

Art.47.1
Art.46.3
Estatut dels
Treballadors

Art. 47.2
Art. 47.3
Estatut dels
Treballadors

Art. 49
Art. 46.2
Estatut dels
Treballadors.

DOCUMENTACIÓ

Avís o sol·licitud prèvia.
Justificació d'assistèn-
cia.

Avís o sol·licitud prèvia.

Documentació
acreditativa.
Sol·licitar reingrés 30
dies abans.

Documentació
acreditativa.
Sol·licitar reingrés 30
dies abans..

Documentació
acreditativa.
Sol·licitar reingrés 30
dies abans.

Documentació
acreditativa.
Sol·licitar reingrés 30
dies abans.

Documentació
acreditativa.
Sol·licitar reingrés 30
dies abans.

Avís o sol·licitud
prèvia. Sol·licitar
reingrés 30 dies abans.

DURACIÓ

Temps indispensable

Segons legislació vigent.

Temps indispensable

Temps indispensable

Un curs escolar.

Màxim 3 anys. Excedència.

Màxim 5 anys a comptar de la
data de naixement o si és el cas
de la resolució judicial o
administrat iva. Excedència.

Mínim de 4 mesos i màxim de 5
anys.

OBSERVACIONS

Retribuït.

Retribuït.

Excedència forçosa. No retribuïda.
Reserva de  lloc de treball i còmput
d'antiguitat. Sempre que impossibilite
l'assistència al treball.

Excedència forçosa. Retribuïda.
Reserva de lloc de treball i còmput
d'antiguitat. Sempre que es tinga
representativitat en el Conveni.

Excedència forçosa. No retribuïda.
Reserva de lloc de treball i compute
d'antiguitat. Mínim de 10 anys
d'exercici actiu en la mateixa
empresa. 4 anys si és conseqüència
d'adequació a innovacions educatives
de l'empresa.

Excedència especial. No retribuïda.
Reserva de lloc de treball i còmput
d'antiguitat. Podrà disfrutar-se de
forma fraccionada.

Excedència especial. No retribuïda.
Reserva de lloc de treball i còmput
d'antiguitat. Podrà disfrutar-se de
forma fraccionada. No podran
simultaniejar-ho el pare i la mare si
són del mateix centre de treball.

No retribuïda. Antiguitat mínima d'1
any i 4 anys anteriors sense
excedència. Si no hi ha acord entre les
parts, es gaudirà el primer mes del
curs. Dret a reingrés només en casos
de vacant en especialitat o categoria
laboral.

Sempre que se sol·licita una excedència cal fer-ho per escrit i demanar-li a l'empresa que la seua concessió siga per escrit i estiga signada i segellada.

VI Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics. Pendent de publicació al BOE a l’hora d’e-
laborar aquesta guia. 

PERMISOS

Podeu consultar els permisos i excedències d’aquest conveni en la pàgina web del sindicat:: http://stepv.intersindical.org/noticies/ensenyament_privat
Així mateix, podeu consultar la resta de convenis en la web d’STEs: http://www.stes.es/priv.html

GRAUS DE CONSANGUINITAT O AFINITAT
Familiars de 1r grau: pare/mare, sogre/a, fill/a, cònjuge, nora i gendre.
Familiars de 2n grau: avi/a tant directes com polítics, germans/es cunyats/des i néts/es.
Familiars de 3r grau: oncles/ties i nebots/es.
Familiars de 4t grau: cosins.
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LA LOMQE: UNA CONTRAREFORMA IRRESPONSABLE 
AMB EL MÓN EDUCATIU
La contrareforma del ministre Wert naix de supò-
sits erronis i peca de necessitats fonamentals que
afectaran directament tot el context educatiu.
Transgredeix de manera flagrant totes aquelles mi-
llores que havien aconseguit en la darrera llei d’e-
ducació del 85, la LOGSE. Si aprofundim en la lec-
tura de l’avantprojecte observàrem a simple vista
que el positivisme generalitzat que impregna el prò-
leg està molt lluny d’acostar-se a la realitat d’un cen-
tre educatiu. La LOMQE tindrà, entre altres efectes:
n Convertirà el sistema educatiu en un mercat al
més pur estil borsari on el professorat competirà
entre ell per obtindre resultats comptables i quan-
tificables.
nAnirà degradant la professió docent, el finança-
ment i els drets laborals del professorat.
nEl professorat tindrà menys control sobre el pro-
cés i l’avaluació final del seu alumnat, ja que tam-
bé en la privada s’externalitzaran les revalides des
de 6é de primària, que tindrà com a conseqüència
que aquestes caiguen en mans de professionals
d’empreses i no de docents. Ens trobarem amb la
paradoxa que aquell alumnat que haja aprovat tots
els cursos no puga obtindre el títol de secundària
per haver suspés l’última revàlida.
nPermetrà que amb 14 anys l’alumne es despenge
dels sistema educatiu sense haver assolit els ob-
jectius de l’ESO.
nPresenta un model més propi del passat, on se-
gregarà alumnat per generar mà d’obra barata i
adotzenada i crearà itineraris on s’expulsarà l’a-
lumnat que no rendisca prou amb conseqüències
immediates per als treballadors/res tant de l’àm-
bit públic com de la privada concertada.
nEls centres rebran més o menys ajudes depenent
dels resultats acadèmics obtinguts.
nCanviarà el currículum i suprimiran assignatu-
res, fets que conduiran a buidar de continguts
aquestes i substituir-les per competències bàsi-
ques, aquest fet implicarà supressió de llocs de tre-
ball en l’ensenyament concertat.
nFormació professional bàsica que portarà inde-
fectiblement a una segregació de l’alumnat, el qual
arribarà al món laboral amb una mínima formació
i exclòs de la formació reglada i de les vies d’inte-
gració. Tot això comportarà per força una greu in-
cidència en les condicions laborals dels treballadors. 
nRetallades econòmiques que suposaran una min-
va en els programes educatius dels centres, aug-
ment de ràtios i horaris, desaparició de professo-
rat de suport que no només patiran els centres pú-
blics sinó també els concertats sostinguts amb fons
públics.

Canvis destacats que intrideix la LOMQE
Etapa de Primària
Es converteixen els tres cicles en dos cursos en una
etapa de sis cursos.
nDiferenciació de les àrees de Ciències de la Na-
tura i Ciències Socials.

n Avaluació de competència lingüística i mate-
màtiques al final del tercer curs (prova A) de pri-
mària.
n Possibilitat de repetir cada curs.
n Avaluació al final del sisé curs (prova B) sense
efectes acadèmics realitzada per especialistes
externs al centre.
ESO
n Els cicles de l’ESO passen a ser: 1r cicle (1r-3r
curs) 2n cicle (4t curs) 
nEn 3r de l’ESO s’oferiran dues modalitats de ma-
temàtiques: iniciació als ensenyaments acadèmics
i l’altra iniciació als ensenyaments aplicats.
nUna prova orientativa al final del primer cicle (pro-
va C). 
n El 4t curs de l’ESO tindrà caràcter orientador i
es podrà cursar per a la iniciació al batxillerat o per
a la formació professional.
nTindrà una part comuna (llengua cooficial, llen-
gua castellana, primera llengua estrangera i edu-
cació física) i un altra de diferenciada.
Per al batxillerat: 
• Matemàtiques
• Física i Química o Geografia i Història
• Biologia i Geologia o Llatí
• Segona llengua estrangera, Plàstica, etc
Per a ensenyaments aplicats (FP):
• Matemàtiques.
• Ciències aplicades a l’activitat professional
• Tecnologies de la informació i la comunicació
• Optativa (iniciació a la vida laboral, Plàstica, etc.)
nSubstitució dels PDC pels “programes de millora
de l’aprenentatge i el rendiment en el primer cicle”.
Programes adreçats a alumnes que presenten di-
ficultats generalitzades d’aprenentatge no impu-
tables a falta d’estudi. Hi podran accedir: alumnes
que hagen repetit algun curs en qualsevol etapa i
que al final de 1r d’ESO, no estiguen en condicions
de promocionar a 2n per la via ordinària. També
aquells alumnes que al final de 2n d’ESO, no es-
tiguen en condicions de promocionar a tercer per
la via ordinària.
nAvaluació final de l’ESO fixada pel govern espa-
nyol (prova D) realitzada per especialistes ex-
terns al centre.
nSerà necessari superar aquesta prova per a ob-
tindre el títol de l’ESO.
nLa prova tindrà dues opcions. Ensenyaments aca-
dèmics (batxillerat) i ensenyaments aplicats (FP).
Els alumnes podran realitzar l’opció que vulguen,
independentment de la modalitat de 4t curs que ha-
gen fet.
S’elimina “Educació per a la ciutadania” i apareix
en 2n d’ESO Educación Cívica y Constitucional.

BATXILLERAT

Les modalitats seran:
n Arts
n Ciències i enginyeria
n Ciències de la salut

nHumanitats
n Ciències socials
Prova final de batxillerat (prova E), que cal supe-
rar. La qualificació final de batxillerat serà 60% de
les notes de l’institut i 40% de la prova final.

No hi haurà selectivitat, el govern fixarà els pro-
cediments d’admissió d’acord amb una normati-
va que establirà.
FP
Els cicles d’FP bàsica substituirà els PQPI
Requisits:
nTindre 15 anys i haver cursat 3r d’ESO sense as-
solir els resultats educatius per a poder passar a
4t o tindre 15 anys, haver cursat 2n d’ESO i haver
repetit almenys un curs  d’ESO.
n Cicles formatius de grau mitjà:
• ESO d’ensenyaments aplicats
• ESO d’ensenyaments acadèmics més avaluació
final d’ESO aplicats.
• Tècnic professional bàsic més prova específica
d’admissió (prova F)
• Prova d’accés més 17 anys
• Haver superat un curs de formació específic més
17 anys
Cicles formatius grau superior.
• Títol de batxillerat amb totes les matèries supe-
rades
• Títol de FP grau mitjà més prova d’admissió (pro-
va G)
• Haver superat un curs de formació específic
• Prova d’accés més 19 anys

Per a finalitzar, destaquem la vulneració siste-
màtica dels acords laborals que garanteixen unes
condicions de treball dignes per als professionals
de l’educació. Aquesta administració s’ha caracte-
ritzat per un menyspreu absolut de la negociació
col·lectiva i un incompliment sistemàtic de les con-
dicions de treball pactades. El màxim exponent el
tenim en la reforma laboral, que pot suposar la pèr-
dua de vigència dels convenis actuals (ultraactivi-
tat) des del proper 7 de juliol, amb la consegüent
pèrdua de drets pactats els últims 25 anys. Els tre-
balladors de l’educació concertada han patit les ma-
teixes retallades salarials, amb una càrrega lecti-
va de 25 hores i amb un augment de la ràtio en les
aules que comprometen seriosament el temps i la
qualitat de l’atenció que es pot dedicar a cada alum-
ne, que redueix, per tant, el tractament específic a
la diversitat i les possibilitats d’èxit escolar.

A País Valencià, la Consellera d’Educació s’ha
afanyat a aplicar a colp de decrets algunes de les
mesures que conté la reforma, no sols en l’ense-
nyament públic, sinó també en el concertat: aug-
ment de ratios, que ha suposat l’eliminació d’uni-
tats; supressió d’hores de compensatòria; i supressió
de programes d’atenció a la diversitat, que, en con-
junt, han comportat un augment de reduccions de
jornades en docents i, en altres casos, pèrdua di-
recta d’unitats amb la consegüent pèrdua del lloc
de treball. 

REFORMA EDUCATIVA

Ed. Infantil
0-3

Ed. Infantil
3-6

1r.
2n.
3r.

1r.
2n.
3r.

Ed. Primària
1r. cicle

Ed. Primària
2n. cicle

1r.
2n.

1r.
2n.

3r.

E.S.O.
1r. cicle

12 a 15 anys

F.P. Bàsica
mín. 15 anys
màx. 17 anys

F.P. Grau Mitjà

E.S.O.
2n. cicle

15 o 16 anys

Batxillerat

F.P. Grau 
Superior

Universitat

1r.

PMAR 2n.

PMAR 3r.

2n.

1r.
2n.

1r.
2n.

3r.

E. acadèmic E. aplicat

4t.

4t.

5é.
6é.

� � � Títol Professional 
Bàsic

Graduat E.S.O.
E. aplicat

Graduat E.S.O.
E. acadèmic

� � Títol 
Tècnic F.P.

Llegenda

Títol de 
Batxillerat

Avaluació amb 
efectes acadèmics
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RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL
n Prestacions per desocupació
• Beneficiaris. Tindran dret a percebre aquestes
prestacions els treballadors i les treballadores que
tinguen cotizats els 365 dies immediatament an-
teriors a la situació de desocupació.
• Tipus de prestacions. 
A) Prestacions per desocupació total, per als que
volen treballar i no poden. 
B) Prestacions per desocupació parcial, per als que
han vist reduïda la seua jornada de treball en, al-
menys, un 33%.
• Quantia de les prestacions. 
Es calcularà tenint en compte la base regulado-
ra dels sis mesos immediatament anteriors a la
situació de desocupació, i se n’obtindrà la mitja-
na. Les quanties a percebre seran: 
A) Durant el 180 primers dies, es pagarà el 70% de
l’import de la base reguladora. 
B) A partir dels 181 dies, es pagarà el 60% de l’im-
port de la base reguladora.

n Prestacions per incapacitat temporal 
• La base que es tindrà en compte per a calcular
la prestació per incapacitat temporal (IT) serà la
base per contingències comunes.
• En el període que un treballador es troba en si-
tuació d’IT percebrà les quanties següents: 
A) Del dia 4 al dia 20, es pagarà per part de la Se-
guretat Social el 60% de la base reguladora; el 40%
restant el pagarà l'empresa.
B) Des del dia 21 es pagarà el 75% de la base re-
guladora i el 25% restant el pagarà l'empresa.
NOTA: El conveni millora aquesta prestació (Art. 68).

n Prestacions durant la maternitat 
Durant el període de permís maternal es perce-
brà el 100% de la base per contingències comu-
nes, la qual serà pagada íntegrament per la Se-
guretat Social.

n Tipus d’incapacitat permanent 
Es produeix quan el treballador es troba en situació
d’IT durant almenys 12 mesos, el quals podran ser
prorrogats per sis mesos més si hi ha alguna pos-
sibilitat de recuperació o el diagnòstic és incert. Ac-
tualment no es concedeixen pràcticament prór-
rogues i al cap al part de baixa número 33 apro-
ximadament Inspecció mèdica ja fa passar un tri-
bunal.

Els períodes de baixa pel mateix motiu s'acu-
mularan a l’efecte d'aquest temps màxim, sem-
pre que entre baixa i baixa no hagen transcorre-
gut més de sis mesos. Per al càlcul de la base re-
guladora es tenen en compte les bases de con-
tingències comunes dels últims huit anys.

D'aquests períodes d’IT, es poden derivar tres
tipus d’inacapacitat: 
• Incapacitat total per a la professió habitual.
El treballador percebrà, si és menor de 55 anys,
el 55% de la base reguladora i, si és major de 55
anys, el 75%.
• Incapacitat absoluta per a qualsevol professió.

Es percebrà el 100% de la base reguladora. No hi
ha descompte d’IRPF.
• Gran invalidesa. No se sol aplicar. 150% de la base
reguladora. No se sol aplicar, ja que es dona en ma-
lalties molt greus i amb molta dependencia de la
persona malalta.

n Tipus de jubilacions aplicables 
a. Amb caràcter general: Per a no tindre cap pe-
nalització a la pensió de jubilació els anys cotitzats
necessaris són segons la Taula 1
• Jubilació ordinària: Segons la Taula 2
• Jubilació parcial: Segons la Taula 3
• Jubilació anticipada: depenent de si és per vo-
luntat del treballador/a o per cesament al treball
per causes no imputables a la treballador/a.
b. Persones que es poden acollir la disposició fi-

nal duodècima.2 de la Lley 27/2011 (modificada al
Reial Decret-llei 5/2013)*: Per a no tindre cap pe-
nalització a la pensió s’ha de tenir 35 anys cotit-
zats.
• Jubilació ordinària: Jubilació als 65 anys. Es cal-
cula amb els últims 15 anys cotitzats.
• Jubilació parcial: Segons Taula 4
• Jubilació especial als 64 anys: Funciona de for-
ma semblant a la jubilació parcial, ja que precisa
d’acord previ amb l’empresa. S’ha de contractar a
altra persona que estiga a l’atur a jornada completa
i per un mínim d’un any.
• Jubilació anticipada: depenent de si es per vo-
luntat del treballador/a o per cesament al treball
per causes no imputables a la treballador/a.

ANY DE JUBILACIÓ TEMPS COTITZAT EDAT EXIGIDA

2013
35 anys i 3 mesos o més 65 anys

Menys de 35 anys i 3 mesos 65 anys i 1 mes

2014
35 anys i 6 mesos o més 65 anys

Menys de 35 anys i 6 mesos 65 anys i 2 mesos

2015
35 anys i 9 mesos o més 65 anys

Menys de 35 anys i 9 mesos 65 anys i 3 mesos

2016
36 anys o més 65 anys

Menys de 36 anys 65 anys i 4 mesos

2017
36 anys i 3 mesos o més 65 anys

Menys de 36 anys i 3 mesos 65 anys i 5 mesos

2018
36 anys i 6 mesos o més 65 anys

Menys de 36 anys i 6 mesos 65 anys i 6 mesos

2019
36 anys i 9 mesos o més 65 anys

Menys de 36 anys i 9 mesos 65 anys i 8 mesos

2020
37 anys o més 65 anys

Menys de 37 anys 65 anys i 10 mesos

2021
37 anys i 3 mesos o més 65 anys

Menys de 37 anys i 3 mesos 66 anys

2022
37 anys i 6 mesos o més 65 anys

Menys de 37 anys i 6 mesos 66 anys i 2 mesos

2023
37 anys i 9 mesos o més 65 anys

Menys de 37 anys i 9 mesos 66 anys i 4 mesos

2024
38 anys o més 65 anys

Menys de 38 anys 66 anys i 6 mesos

2025
38 anys i 3 mesos o més 65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 8 mesos

2026
38 anys i 3 mesos o més 65 anys

Menys de 38 anys i 3 mesos 66 anys i 10 mesos

A partir del 2027
38 anys i 6 mesos o més 65 anys

Menys de 38 anys i 6 mesos 67 anys

Taula 2: Jubilació ordinària amb caràcter general (Llei 27/2011).
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Taula3: Jubilació parcial amb caràcter general (Reial Decret-llei 5/2013)

Taula 1: Temps cotitzat necessari per a no tenir cap penalització a la pensió de jubilació amb caràcter general (Llei 27/2011).

Taula 4: Jubilació parcial per a persones incorporades a Plans de Jubilació Parcial  acollits en convenis col·lectius de qualsevol
àmbit o acords col·lectius d’empresa signats abans de l’1 d’abril de 2013

Any de jubilació

Percentatge afegit a la pensió a partir dels primers 15 anys cotitzats, que són els

necessaris per a tenir dret a una pensió contributiva i que suposen el 50% de la

pensió.

Temps necessari total cotitzat per a no tenir cap

penalització i cobrar el 100% 

de la pensió

2013-2019 Entre els mesos 1 i 163 el 0,21% i els 83 mesos següents 0,19% 35 anys i 6 mesos

2020-2022 Entre els mesos 1 i 106 el 0,21% i els 146 mesos següents 0,19% 36 anys

2023-2026 Entre els mesos 1 i 49 el 0,21% i els 209 mesos següents 0,19% 36 anys i 6 mesos

A partir del 2027 Entre els mesos 1 i 248 el 0,19% i els 16 mesos següents 0,18% 37 anys

Any del fet

causant

Edat exigida per a accedir segons els anys

cotitzats

Edat exigida amb

33 anys cotitzats

% de la base de cotització que

haguera correspost a la

jornada completa pel qual

empresa i treballador/a han de

cotitzar

Antiguitat

exigida

% de jornada que

es pot llevar
Observacions

2013 61 anys i 1 mes
33 anys i 3

mesos o mes

61 anys i 2

mesos
50%

6 mesos

Un mínim d'un

25% i un màxim

d'un 50%. 75%

en el cas de

contractar al/la

rellevista a

jornada completa

i amb caràcter

indefinit.

S’ha de fer

simultàneament

un contracte de

relleu. Aquest ha

de tindre una

durada mínima

del temps que li

falte al jubilat

parcial per a

tindre l’edat

necessària per a

la jubilació

ordinària. La

base de

cotització del

rellevista no ha

de ser menys del

65% de la mijana

de la base

reguladora dels

6 últims mesos

de pensió  del

jubilat parcial.

2014 61 anys i 2 mesos
33 anys i 6

mesos o mes

61 anys i 4

mesos
55%

2015 61 anys i 3 mesos
33 anys i 9

mesos o mes

61 anys i 6

mesos
60%

2016 61 anys i 4 mesos 34 anys o mes
61 anys i 8

mesos
65%

2017 61 anys i 5 mesos
34 anys i 3

mesos o mes

61 anys i 10

mesos
70%

2018 61 anys i 6 mesos
34 anys i 6

mesos o mes
62 anys 75%

2019 61 anys i 8 mesos
34 anys i 9

mesos o mes

62 anys i 4

mesos
80%

2020 61 anys i 10 mesos 35 anys o mes
62 anys i 8

mesos
85%

2021 62 anys
35 anys i 3

mesos o mes
63 anys 90%

2022 62 anys i 2 mesos
35 anys i 6

mesos o mes

63 anys i 4

mesos
95%

2023 62 anys i 4 mesos
35 anys i 9

mesos o mes

63 anys i 8

mesos
100%

2024 62 anys i 6 mesos 36 anys o mes 64 anys 100%

2025 62 anys i 8 mesos
36 anys i 3

mesos o mes

64 anys i 4

mesos
100%

2026 62 anys i 10 mesos
36 anys i 3

mesos o mes

64 anys i 8

mesos
100%

2027 i

següents
63 anys

36 anys i 6

mesos o mes
65 anys 100%

Antiguitat Anys mínims cotitzats Percentatge de reducció de jornada
Edat mínima

exigidade jubilació
Observacions

6 anys a jornada

completa anteriors a

la jubilació parcial

30

Entre un 25% i un 75% (fins al 85% si al

rellevista el fan indefinit i a jornada

completa)

61 anys 

S’ha de fer un contracte de relleu  a una persona que

estiga en l’atur o que treballe en l’empresa però que

tinga un contracte temporal que acabe abans que el

nou contracte de relleu. Aquest nou contracte ha de

ser al menys pel temps que li quede al rellevista per

a tindre l’edat necessària per a jubilar-se (65 anys)

La disposició final duodècima.2 de la Lley 27/2011 (modificada al Reial Decret-llei 5/2013),  regula el supòsits als quals es poden acollir a qualsevol moda-
litat de jubilació en vigor existent abans del 16 de març de 2013, així com els requisits d’accés, condicions i regles de determinació de prestacions, totes les
persones que es jubilen abans de l’1 de gener de 2019.
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REDUCCIÓ DE JORNADA

La reducció de jornada consisteix en la pèrdua de
part de les hores de treball amb la reducció pro-
porcional del salari. 

Hem de recordar que encara que la jornada
completa del personal docent d’ensenyament pri-
vat concertat és de 25 hores lectives setmanals,
hem de sumar-hi 330 hores no lectives al llarg de
tot l’any. Per això, si reduïm la nostra jornada un
28% tindrem 18 hores de classe setmanals, el 72%,
però també haurem de fer 237,6 hores no lectives
l’any amb una distribució irregular a criteri de l’em-
presa. El nostre sou i la nostra jornada es calcula
en funció de les hores lectives, pero no hem d’o-
blidar les hores no lectives, encara que siga més
difícil mantindre un còmput de les que portem fe-
tes. Al principi del curs l’empresa ha d’exposar en
el calendari laboral les hores lectives i no lectives
que hem de fer però, com que no sempre és així,
és responsabilitat nostra portar el càlcul de les ho-
res complementàries que hem fet.

La reducció de jornada pot donar-se per dues
causes, per imposició de l’empresa o per voluntat
de la treballadora o treballador.

Reducció per causes alienes a la
treballadora/treballador
Actualment l’empresari pot al·legar dos articles di-
ferents per a reduir-nos la jornada, els quals do-
nen dret a diferents qüestions:

Article 41 de l’Estatut dels Treballadors
Consisteix en una modificació substancial de les
condicions de treball per raons econòmiques tèc-
niques, organitzatives o de producció. Es conside-
ren tals les que estan relacionades amb la com-
petitivitat, productivitat o de producció. Així doncs,
si hi ha reducció d’unitats podem veure afectat el
nostre horari de forma justificada. Hem de pres-
suposar que no hi haurà causes justificades si a la
vegada que ens lleven part de la jornada donen
aquesta a un altre treballador/treballadora que ja
tinguera jornada parcial o de nova contractació.

Es considera modificació substancial de les con-
dicions de treball, entre altres, aquelles que afec-
ten la jornada de treball, sense fixar límits i amb
caràcter definitiu. També són les que afecten ho-
rari i distribució del temps de treball, règim de torns,
remuneració, sistema de treball i rendiment, i fun-
cions.

Depenent del nombre del personal afectat i el
nombre de treballadors i treballadores en la em-
presa podrà ser individual o col·lectiva.

Aquesta modificació ha de ser notificada per part
de l’empresari als representants dels treballadors
i al treballador/a afectat amb 15 dies d’antelació.

Article 47 de l’Estatut dels Treballadors
Suspensió de contracte o reducció de jornada per
causes econòmiques, tècniques, organitzatives o
de producció derivades de força major. En aquest
cas s’entendrà per una reducció de jornada la dis-
minució temporal entre un 10 i un 70 % de la jor-
nada de treball computada sobre la base de jornada
diària, setmanal, mensual o anual. 

El procediment es podrà aplicar independent-
ment de la quantitat de treballadors/res que afec-
ta.

Durant la reducció de jornada es promourà el
desenvolupament d’accions formatives vinculades
amb l’activitat professional dels treballadors/res
afectats per augmentar la seua polivalència o in-
crementar la seua ocupabilitat.

S’ha d’iniciar un període de consultes als re-
presentants dels treballadors/res de 15 dies i in-
formar-ne l’autoritat laboral competent de forma
simultània.

En tots els casos, sempre és recomanable que quan
se signe una notificació de l’empresa en què ens
redueixen la jornada ho fem i hi afegim la data i la
frase “assabentat no conforme” per a tindre temps
perquè ens assessoren sobre la decisió que con-
vé prendre.

Reducció per voluntat del treballador/a
Com hem dit adés, una reducció de jornada porta
una reducció proporcional del salari. Ara bé, a ve-
gades és al treballador/a a qui li interessa reduir-
se la jornada. Sempre es pot arribar a acords, però
l’Estatut dels Treballadors preveu casos en què les
treballadores i els treballadors tenen dret a de-
manar-la i l’empresari l’ha de concedir segons es-
tableix l’article 37.5. A més a més, el conveni d’en-
senyament concertat també preveu casos per a po-
der fer-ho en l’article 41.
n Si es té a càrrec, per qüestions de guarda legal,
un menor de 8 anys o una persona amb discapa-
citat física, psíquica o sensorial, que no desenvo-
lupe activitat retribuïda, es tindrà dret a una reducció
de la jornada en el treball, amb un disminució pro-
porcional del salari, almenys entre un huité i un mà-
xim de la meitat d’aquella.
nTambé s’aplica a qui necessite encarregar-se d’un
familiar fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat,
que per raons d’edat, accident o malaltia no es puga
valdre, i que no desenvolupe cap activitat retribuï-
da.
nSi dos o més treballadors/res de la mateixa em-
presa generaren dret per la mateixa persona
l’empresari podrà limitar l’exercici simultani per
raons justificades de funcionament de l’empresa.
n La concreció horària és competència de la tre-
balladora o treballador, qui ha d’avisar amb 15 d’an-
telació de la reincorporació a la jornada ordinària.

Aquestes són raons que ens donen dret a tin-
dre una reducció de jornada, la qual cosa no és ex-
cloent del fet que fora d’això es puga arribar a un
acord amb l’empresa que siga beneficiós per a les
dues parts.

LA REDUCCIÓ DE JORNADA EN L’ENSENYAMENT PRIVAT
CONCERTAT

Què pot fer la treballador/a?
n Acceptar les noves condicions tenint en
compte que una reducció de jornada implica una
reducció salarial en la mateixa proporció. Això
dóna dret a cobrar l’atur per la part proporcio-
nal de jornada perduda, a més es reconeix una
pròrroga al sistema de bonificacions (50% de les
quotes empresarials per contingències co-
munes) i la reposició de la prestació per des-
ocupació des de l’inici fins a un màxim de 180
dies.
nRebutjar les noves condicions i, mentre con-
tinua treballant amb les noves condicions im-
posades, recórrer-hi per via judicial previ acte
de conciliació.
nRebutjar les noves condicions laborals i res-
cindir-hi la relació laboral sense dret a in-
demnització.

Què pot fer la treballador/a?
n Acceptar les noves condicions tenint en
compte que una reducció de jornada implica una
reducció salarial en la mateixa proporció.
nRebutjar les noves condicions i, mentres con-
tinua treballant amb les noves condicions im-
posades, recórrer-hi per via judicial previ acte
de conciliació. 
nRebutjar les noves condicions laborals i res-
cindir-hi la relació laboral amb dret a obtindre
una indemnització de 20 dies per any treballat
amb un màxim de 9 mesos.



SETEMBRE 2014 / EXTRA INICI DE CURS / 25

SALUT LABORAL

“Estudi de les condicions de treball i la influència
d’aquestes condicions en l’estat físic, mental i so-
cial del treballador i de la treballadora a causa de
la realització d’una tasca específica”. Aquesta de-
finició està inspirada en el concepte de salut laboral
de l’Organització Mundial de la Salut (OMS): la sa-
lut és un estat de benestar físic, mental i social, i
no sols l’absència de dany i de malaltia. Des d’a-
questa perspectiva, la cultura de la prevenció ha de
substituir la inèrcia dels fets consumats, de tal ma-
nera que les mesures per garantir la seguretat i la
prevenció dels riscos laborals ha d’integrar-se en
les fórmules organitzatives i de gestió empresarial
i impregnar totes les estratègies de les empreses
per dur endavant les seues activitats.

Què fa el Sindicat
STEPV-Iv ha promogut diverses campanyes per in-
formar els treballadors i les treballadores do-
cents de qüestions relacionades amb la salut laboral
i per reivindicar una millora substancial de les con-
dicions laborals mitjançant l’aplicació de polítiques
preventives: Pengem les claus plantejava millores
en les condicions de treball en llocs considerats iti-
nerants; Pel reconeixement de les nostres malalties
professionals pretenia, mitjançant una nova cata-
logació de les malalties i accidents laborals consi-
derats fins ara fortuïts, que s’hi començaren a apli-
car mesures preventives des de tots els àmbits de
gestió de l’administració educativa.  Des del comi-
té de Seguretat i Salut Laboral, la represenciació del
Sindicat ha encapçalat la denúncia de situacions con-
cretes que produïen un deteriorament greu de les
condicions de treball individuals i col·lectives de pro-
fessorat a determinats centres educatius públics.

El Sindicat va propiciar la signatura dels acords
de juliol de 2006 al si de la Comissió Sectorial de
Seguretat i Salut Laboral, uns acords que suposaven
un impuls necessari.

En aquestos moments hem presentat denún-
cia davant la Inspecció de Treball pels successius
incompliments en matèria de Salut Laboral per part
de l’administració. La Conselleria  està obligada per
llei a dur endavant els compromisos adquirits en
Mesa de Negociació,  i per la normativa d'obliga-
tori compliment, com ara els Plans d'Autoprotec-
ció escolar, la vigilància individualitzada de la sa-
lut, el desenvolupament de la figura del coordina-
dor de riscos laborals en cada centre, la regulació
de l'adaptació I el canvi del lloc de traball per mo-
tius físics o psicosocials, o el protocol contra l'as-
setjament en el treball.

Els comités de Seguretat
Els comités de Seguretat i Salut Laboral són òrgans
paritaris integrats per representants de l’admi-
nistració i dels treballadors, que han de vetlar per
la seguretat i la salut laboral i als quals pot adre-
çar-se qualsevol treballador o treballadora. 

S'hi pot traslladar qualsevol problemàtica per-
sonal o del centre de traball relacionada amb una
situació de risc laboral.

Les delegades i els delegats de prevenció tenen
atribuïdes funcions específiques en matèria de pre-
venció i són elegits entre els membres electes de
les juntes de personal i de les seues seccions sin-
dicals. Exerceixen un treball de vigilància i control
sobre el compliment de la normativa de prevenció
de riscos laborals.

En aquestos moments es dóna la paradoxa que
tant les presidències del Comité com les secreta-
ries deixen de disposar del crèdit horari que tenien
assignat per fer les tasques pròpies del servei, ja
que la Conselleria, unilateralment, ha pres la de-
cisió de prescindir-ne.

La Comissió sectorial de Seguretat i S. Laboral
El Sindicat va propiciar la signatura dels acords de
juliol de 2006 al si de la comissió sectorial de Se-
guretat i Salut Laboral. Aquests acords  han estat
incomplits per la Conselleria, i han estat objecte d’u-
na denúncia a l’Inspecció de Treball.  El Sindicat, a
més d’exigir el seu compliment, vol ampliar els drets
del professorat sobre seguretat i salut laboral.

Els delegats de Prevenció
Els delegats i les delegades de Prevenció de
l’STEPV-Iv col·laboren amb la Conselleria en la mi-
llora de l’acció preventiva, promouen i fomenten la
cooperació dels treballadors i les treballadores en
l’execució de la normativa sobre prevenció de ris-
cos laborals. Els delegats han de ser consultats per

l’administració per a les decisions referides a la con-
sulta dels treballadors i treballadores, amb caràcter
previ a la seua execució. Els delegats exerceixen un
treball de vigilància i control sobre el compliment
de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Als  delegats i a les delegades se'ls hi pot fer ar-
ribar les problemàtiques laborals particulars o del
centre, per estudiar-les i reclamar a continuació l'ac-
tuació del Comité de Seguretat I Salut Laboral.

Normativa vigent
• Àmbit estatal: Llei 31/1995 de 8/11/95 (BOE
10/XI/95). Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Re-
ial Decret 39/1997 de 17/I/97 (BOE 31/1/97). Re-
glament dels Serveis de Prevenció. Decret 123/2001,
del 10 de juliol de la Generalitat Valenciana. 
• Desenvolupament normatiu al País Valencià: Re-
ial Decret 780/1998 de 30/4/98 (BOE 1/5/1998, mo-
dificat pel RD 39/1997. Llei 39/1999 de 5/11/99
(BOE 6/11/99). Conciliació de la vida familiar i labo-
ral: Reial Decret 5/2000 de 4/8/00 (BOE 8/8/00). Text
refós de les infraccions i sancions. Llei 54/2003 de
12/12/03 (BOE 13/12/03). Reforma del marc normatiu.

Per a saber-ne més
• Autoria compartida: “La salud del profesorado”
(Tema del mes), a Cuadernos de Pedagogía núm.
335, Barcelona, maig 2004.
• Autoria compartida: Riesgos psicosociales en la
enseñanza,  Cuadernos STEs-intersindical, Valla-
dolid, 2003.
• Navarro, Javier: Legislació bàsica en Salut La-
boral,  ed. All-i-Oli. València, 2001.

MÉS INFORMACIÓ EN 
http://www.intersindical.org/salut_laboral

LA SALUT LABORAL
UNA PRIORITAT SINDICAL
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ACOMIADAMENTS

Tipus d’acomiadaments

Acomiadament disciplinari

Consisteix en un acomiadament en el qual l’em-
presa el justifica per causes disciplinàries; és a dir,
el treballador/a és expedientat per la infracció d’al-
guna de les normes tipificades en el conveni i el san-
ciona amb l’acomiadament. Això dóna dret a cobrar
l’atur, però no dóna dret a cap indemnització. 

L’única cosa que pot fer una treballador/a  si no
es vol resignar a acceptar-lo és recórrer-lo mit-
jançant reclamació prèvia a l’SMAC (Servei de Me-
diació, Arbitratge i Concilicació) i posterior demanda
judicial. És més, és recomanable recórrer qualsevol
sanció registrada en un expedient perquè l’acu-
mulació de faltes pot donar lloc a aquest tipus d’a-
comiadament.

Si el jutge ens dóna la raó i reconeix que és un
acomiadament improcedent, l’empresa pot deci-
dir si indemnitza o readmet la persona afectada (i
paga els salaris de tramitació). Si la decisió és con-
siderada nul·la (com si es reconeix que una tre-
balladora ha sigut acomiadada per raó d’un em-
baràs) l’empresari/ària l’ha de readmetre obliga-
tòriament.

Acomiadaments per causes objectives
És un acomiadament en el qual l’empresa al·lega
causes objectives; és a dir, que hi ha una raó de pes
i necessària per la qual l’empresa es veu forçada
a despatxar el treballador/a.  Aquestes causes són,
segons arreplega l’article 52 de  l’Estatut dels Tre-
balladors:

n Ineptitud del treballador/a coneguda o sobre-
vinguda amb posterioritat a la seua col·locació efec-
tiva en l’empresa. La ineptitud existent amb ante-
rioritat al compliment d’un període de prova no po-
drà al·legar-se amb posterioritat al citat compli-
ment. Per exemple, si una treballadora de la ne-
teja no pot fer la seua tasca a causa d’una malal-
tia crònica esdevinguda després del seu període de
prova podria ser despatxada per aquesta causa. En
canvi, si la malaltia ja la tenia abans del contrac-
te i l’empresa ja n’era coneixedora no podrà des-
patxar-la sempre que el grau de la malaltia siga
la mateixa. 

n Per falta d’adaptació de la persona treballado-
ra a les modificacions tècniques operades en el seu
lloc de treball, quan els esmentats canvis siguen
raonables. Per exemple, si ara els deures es po-

sen telemàticament en compte de fer-ho escrivint
en l’agenda i al llarg de 4 mesos no som capaços
de fer-ho. L’empresa li haurà d’oferir un curs de for-
mació; mentrestant, el contracte quedarà en sus-
pens i cobrarà el salari que percebia. L’acomiada-
ment no podrà produir-se fins que passen almenys
dos mesos des que es va introduir la modificació.

n Per causes econòmiques, tècniques, organit-
zatives o de producció: ens trobarem amb la pèr-
dua d’unitats en el centre concertat i tindria com
a conseqüència la pèrdua d’hores o del lloc de tre-
ball.

Causes econòmiques: pèrdues actuals o pre-1
vistes, o disminució persistent en el nivell d’in-
gressos (3 mesos consecutius). No és apli-
cable al personal amb pagament delegat, ja
que el seu sou no és responsabilitat directa
de l’empresa, sinó de l’Administració.
Causes tècniques: quan hi haja, entre altres,2
canvis en els mitjans de o instruments de pro-
ducció.
Causes organitzatives: quan hi haja, entre al-3
tres, canvis en l'àmbit dels sistemes i mèto-
des de treball del personal o en la manera
d’organitzar la producció.
Causes productives:quan es produïsquen can-4
vis, entre altres, en la demanda dels productes
o serveis que l’empresa pretén col·locar en el
mercat.

nPer faltes d’assistència al treball, encara que es-
tiguen justificades (com una situació de baixa la-
boral) però intermitents, que arriben al 20% de les
jornades hàbils en dos mesos consecutius, o en el
25% en quatre mesos discontinus dins d'un perí-
ode de dotze mesos. Això vol dir que podríem ser
despatxats si en dos mesos sumem 8 dies de bai-
xa laboral. Això és fruit de la reforma laboral. 

No computen en aquest punt les faltes per fer
una vaga, per exercir la representació legal de les
persones treballadores  (hores sindicals), accident
laboral, maternitat, risc d’embaràs i la lactància,
malalties derivades de l’embaràs, part o lactància;
paternitat, llicències, vacances, malaltia o accident
no laboral quan haja sigut acordat pels serveis sa-
nitaris oficials i tinga una durada de més de 20 dies
consecutius, ni la situació física o psicològica de-
rivada de la violència de gènere acreditada pels ser-
veis socials d’atenció a la salut, segons corresponga.

nL’acomiadament per causes objectives genera el
dret a cobrar com a indemnització 20 dies per cada

any treballat amb un màxim de 12 mensualitats.
n S’ha d’avisar amb 30 dies d’antelació des de la
comunicació al treballador/a  fins a l’extinció del tre-
ball.

n Es té dret a cobrar atur.

n És considerarà acomiadament nul si:
No se n’acrediten les causes.•
No s’ha complit el requisit del preavís.•
No s’indemnitze (sempre que no s’hagen•

al·legat causes econòmiques i l’empresa
acredita no poder pagar. Això no lleva el dret
a exigir la indemnització).
Si es demostra que l’acomiadament ha si-•

gut per discriminació o s’hagueren violat
drets fonamentals i llibertats públiques del
treballador/a.
Si l’acomiadament s’ha produït durant el pe-•

ríode de suspensió de contracte per mater-
nitat, risc durant l’embaràs, risc durant la lac-
tància natural, malalties causades per l’em-
baràs, part o lactància natural, adopció o aco-
lliment o paternitat.
Durant l’embaràs, permís per lactància,•

permís per naixement de fills/filles prema-
tures i permís per cura de fill/filla menor de
8 anys, persona amb discapacitat física, psí-
quica o sensorial, que no desenvolupe acti-
vitat retribuïda i familiar fins a segon grau de
consanguinitat o afinitat que no puga valdre-
’s per ella mateixa.
Durant l’excedència per cura de fill o fami-•

liar fins a segon grau de consanguinitat o afi-
nitat que no puga valdre’s per ell mateix.
Víctimes de violència de gènere que exercisca•

el dret de reducció, o reordenació del tems de
treball, mobilitat geogràfica, canvi de centre
de treball o suspensió de la relació laboral.
La dels treballadors/es incorporats després•

de la finalització del període de suspensió per
maternitat, acolliment, adopció o paternitat
sempre que no hagueren transcorregut nou
mesos des de la data de naixement, adopció
o acolliment de fill/a.

nAcomiadaments improcedents:Ací l’única raó que
pot al·legar  l’empresa és la seua decisió de res-
cindir el contracte. L’empresa té obligació de pa-
gar una indemnització de:

Contractes posteriors a la reforma laboral1
(11 febrer 2012):33 dies per any treballat amb
un màxim de 24 mensualitats.

ELS ACOMIADAMENTS EN L’ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT
Al final del curs sempre ens trobem amb el fet que en els centres d’ensenyament privats concer-
tats hi ha acomiadaments. Ara bé, estan justificats? Què en diu la normativa? A què ens dóna
dret? Tractarem de donar resposta a aquestes i altres qüestions.
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Contractes anteriors a la reforma laboral2
amb el dret de 45 dies: 45 dies per any tre-
ballat des de l’inici del contracte fins a l’eixi-
da de la reforma laboral. A això s’han de su-
mar 33 dies per any treballat des de la reforma
fins a l’extinció del contracte. Entre els dos pe-
ríodes el màxim són 24 mensualitats llevat
que el primer període ja siga superior a això.
Contractes anteriors a la reforma laboral3
amb el dret de 45 dies i 28 anys d’antiguitat
en l’empresa: 45 dies per any treballat amb
un màxim de 42 mensualitats. És l’únic cas
en què es cobra el màxim de la indemnitza-
ció prevista en la llei anterior a la reforma la-
boral.

Què s’ha de fer en cas
d’acomiadament? 
Peculiaritats del nostre sector

n En tots els casos

Quan es rep la notificació de l’acomiadament•
SEMPRE és recomanable signar: “Assaben-
tat no conforme”.
Es tenen 20 dies hàbils (no compten diu-•

menges ni festius) per a presentar reclama-
ció prèvia a l’SMAC (Servei de Mediació, Ar-
bitratge i Conciliació) si no n’estem satisfets.
En l’SMAC es fa un acte de conciliació. És un•

acte en què empresa i treballador/a tracten
d’arribar a un acord. 
Si no s’arriba a cap acord hem d’interposar•

demanda judicial (no té taxes).
És recomanable que, des de l’inici del pro-•

cés, estiguem assessorats pel sindicat i que
els tràmits siguen fets pel seu advocat/ada.

n Centres amb el pla plurilingüe
Els centres amb el pla plurilingüe d’anglés tenen
un període d’implantació obligatori d’augment
d’hores curriculars en anglés. Això vol dir que el
centre necessita personal docent amb l’acredita-
ció necessària per a poder fer la classe en anglés.
Si arribat el moment, el centre no té personal su-
ficient per a fer front a aquest fet, pot donar-se la
situació que es produïsquen acomiadaments per
a contractar altres docents que sí que tinguen l’a-
creditació necessària en anglés (B2 o equivalent).
En aquests casos, el centre pot decidir despatxar
de forma improcedent i només hauria de pagar la
indemnització establida o podria decidir despatxar
per causes objectives al·legant causes organitza-
tives, però en aquest cas ha de quedar totalment
acreditat que no té personal suficient per a fer front
a les hores que s’han de fer en anglés; és a dir, si
enguany s’han de fer 10 hores en anglés i hi ha per-
sonal acreditat suficient per a fer-les, no s’ha de
despatxar ningú.

n Acomiadaments interinatge
Des de l’eixida del Decret llei 1/2012 de 5 de gener,
l’Administració va manifestar que no es fa càrrec
dels sous (i les assegurances socials) dels con-
tractes d’interinatge des del 30 de juny, és a dir, que
no vol pagar els mesos de juliol i agost, per la qual
cosa ens trobem que l’Administració no despatxa,
però no paga, i com que l’empresa tampoc no es
vol fer càrrec d’aquestes càrregues acaba des-

patxant el treballador/a. Ací ens trobem amb un
acomiadament improcedent, ja que l’única raó per
a poder donar per acabat un contracte d’interinatge
és la incorporació del treballador/a amb dret a re-
serva de lloc de treball, és a dir, la incorporació de
la persona a qui substituïa. (No s’entén) malgrat tot,
el treballador/a  no sol reclamar cap indemnitza-
ció perquè l’empresa sol proposar que gaudisquen
de l’atur i tornar-los  a contractar al setembre. Ací
s’ha de tindre en compte que ningú (especifica qui)
garanteix tornar a treballar a partir de l'1 de se-
tembre, ja que l’Aministració no sol autoritzar el pa-
gament del sou fins que no passen almenys 10 dies
lectius des que s’ha de cobrir una baixa. A més, im-
plica haver de fiar-se de la paraula de l’empresa.

n Acomiadaments per reducció d’unitats
Quan un centre pateix reducció d’unitats quasi sem-
pre es produeixen acomiadaments objectius. En
aquests casos el treballador/a  despatxat pot es-
collir les següents opcions segons el “document
sobre la implantació de la reforma educativa als
centres concertats de la Comunitat Valenciana” de
1996, prorrogat en les posteriors addendes:

Entrar a la borsa de centres en crisi per a1
la seua recol·locació en el sector: una opció
ara dubtosa, ja que fa temps que no es re-
col·loca cap treballador/a mitjançant aquest
sistema.
Indemnització (20 dies per any amb un2

màxim de 12 mensualitats) que pot ser in-
centivada per part de la Conselleria si es de-
mana: si optem per aquesta modalitat, hem
de tindre en compte que l’acord esmentat ens
dóna cobertura legal per a poder exigir la in-
demnització incentivada (que varia en funció
de si es té més o menys de 55 anys), però pos-
siblement no la cobrarem si no l’acabem re-
clamant mitjançant una demanda judicial. Això
allarga el procés però l’experiència ens diu que
mentre l’acord de 1996 continue en vigor hi ha
moltes possibilitats de guanyar-la al jutjat.  A
més,  són prou diners, ja que en 1996 eren
2.500.000 ptes. i 4.500.000 ptes. per a menors
i majors de 55 anys respectivament i s’hau-
ria d’actualitzar amb els successius IPC dels
anys posteriors.
D’altra banda, en l’acord de 1996 es planteja3

la possibilitat de la recol·locació com a inte-
rins. No obstant això, hem de tindre en
compte que hui dia la situació del personal in-
terí és prou precària ja que són enviats al ca-
rrer al juliol i l’agost, i que l’augment de les
ràtios ha suposat que hi haja menys places.

ACOMIADAMENTS
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Amb l’excusa que la LOMQE blinda el dret de les
famílies perquè els seus fills i filles reben l’en-
senyament en castellà, la Conselleria d’Educa-
ció no ha autoritzat nous programes lingüístics
en valencià. Especialment greu ha estat el cas
de Castelló, on a més, la Conselleria té la bar-
ra d’argumentar que l’oferta en valencià i cas-
tellà està desequilibrada a favor de la primera!

La LOMQE no impedeix l’oferta d’ensenyament
en valencià. El que diu és que, en cas que les fa-

mílies no tinguen oferta en castellà en centres
sostinguts amb fons públic, l’administració ga-
rantirà aquest dret escolaritzant eixe alumnat
en centres totalment privats, a compte de l’ad-
ministració.

Per tant, la Conselleria d’Educació força la in-
terpretació de la llei per a negar el dret d’una
immensa majoria de famílies que volen esco-
laritzar els seus fills i filles en valencià a favor
d’una minoria.

Recordem que STEPV ja va denunciar en
l’informe sobre la situació del valencià a l’en-
senyament de 2011, que l’administració va-
lenciana estava entrebancant l’ampliació de lí-
nies en valencià. L’exemple més clar el tenim
en les tres escoles, dues públiques i una con-
certada, que van guanyar els respectius re-
cursos perquè no obtenien l’autorització cor-
responent per a implantar noves línies en va-
lencià.

n Decret 127/2012, de 3 d’agost, del Consell, pel
qual es regula el plurilingüisme en l’ensenyança
no universitària a la Comunitat Valenciana (DOCV
06/08/2012) 
n Resolució de 31 de gener de 2013, del director
general de Centres i Personal Docent, per la qual
s’establixen criteris de classificació i provisió per mit-
jà de comissions de servici, adjudicació provisional
i/o en règim d’interinitat de llocs de treball docent
que impartisquen en una llengua estrangera àrees,
matèries o mòduls no lingüístics, en els centres do-
cents públics de la CV (DOCV 20/02/2013)
NOVETAT:n Ordre 90/2013, de 6 de novembre,
de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per
la qual es regula la catalogació amb el requisit
lingüístic de valencià de determinats llocs de tre-
ball docents en centres docents públics i en els
servicis o unitats de suport escolar i educatiu de-
pendents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013)

Objectiu 
Regular el plurilingüisme en l’ensenyament no uni-
versitari, mitjançant l’establiment de dos progra-
mes de caràcter progressiu d’aplicació en les
etapes d’Educació Infantil, Educació Primària,
Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i For-
mació Professional.

Programes 
�Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Valen-
cià (PPEV): té com a llengua base per a l’ense-
nyament el valencià. Pot aplicar metodologies i me-
sures organitzatives d’immersió lingüística en
funció del context sociolingüístic i dels resultats de
les avaluacions.
�Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà
(PPEC): programa plurilingüe que té com a llen-
gua base per a l’ensenyament el castellà.
En els dos programes s’impartirà en tots els nivells
almenys una àrea, matèria o mòdul en la llengua

que no és la base del programa, a més de les àrees
o matèries lingüístiques.

Projecte Lingüístic de Centre (PLC)
La concreció normativa del PLC està en fase de ne-
gociació en la Mesa Sectorial d’Educació.
És el document del centre docent que arreplega les
mesures organitzatives i curriculars per al des-
envolupament dels programes lingüístics que es
poden aplicar en un centre (substitueix el DPP i el
Pla de Normalització Lingüística). Un centre podrà
comptar amb un o els dos programes plurilingü-
es en el projecte lingüístic.

Haurà d’arreplegar les actuacions generals i es-
pecífiques dissenyades en funció de la realitat lin-
güística de l’alumnat. Inclourà també els criteris
i procediments previstos per a la seua implanta-
ció, desenvolupament, seguiment i avaluació, així
com els possibles programes experimentals au-
toritzats en el centre i una relació nominal del pro-
fessorat implicat amb la seua corresponent titu-
lació i competència; així mateix, haurà d’incloure
un calendari d’implantació.

S’establiran les llengües d’ensenyament de les
diferents àrees, matèries o mòduls no lingüístics
del programa o programes plurilingües que es puga
autoritzar al centre.

Serà coordinat per la direcció del centre i l’e-
laboració correspondrà a la Comissió de Coordi-
nació Pedagògica.

Una vegada oït el Claustre de Professors, es pre-
sentarà el projecte al Consell Escolar del centre,
o al Consell Social en el cas dels centres integrats
de Formació Professional, per a l’aprovació de la
proposta, que es remetrà a la Inspecció d’Educa-
ció per al seu informe i, posteriorment, a la Direcció
General d’Ordenació de la Conselleria per a la seua
autorització o, si és el cas, proposta de modifica-
ció.

Coneixement del medi natural i social
NOVETAT:El decret de plurilingüisme establia que
s’havia d’impartir en valencià en els termes mu-
nicipals de predomini lingüístic valencià, i en cas-
tellà en els termes municipals de predomini lin-
güístic castellà. La LOMQE elimina aquesta matè-
ria i la desglossa en dues: Ciències Naturals i Cièn-
cies Socials. El nou decret curricular de Primària
indica que almenys una d’aquestes matèries tin-
drà el mateix tractament lingüístic que Coneixement
del Medi, mentre que l’altra s’impartirà d’acord amb
el programa plurilingüe adoptat.

Ús de la llengua vehicular
En les àrees, matèries o mòduls lingüístics o no lin-
güístics impartits en valencià, castellà o en llengua
estrangera, l’alumnat haurà d’utilitzar eixa mateixa
llengua vehicular tant per a la comunicació oral com
escrita.

Transitorietat dels programes bilingües
actuals
Fins a l’aprovació dels projectes lingüístics dels cen-
tres educatius, estos contindran els programes plu-
rilingües que corresponguen als programes d’e-
ducació bilingüe (PEV, PIL i PIP) que tenen im-
plantats en el moment de l’entrada en vigor d’es-
te decret. En este sentit, el PEV i el PIL s’assimi-
laran al PPEV i el PIP al PPEC.

Llengua base
La Conselleria d’Educació determinarà la llengua
base del programa o programes d’aplicació en cada
centre públic a la vista dels resultats de les ava-
luacions dutes a terme en el centre, de criteris de
planificació educativa que garantisquen el com-
pliment de l’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de
la Comunitat Valenciana i d’una consulta sobre la
preferència del programa que s’haurà de realitzar
en cada centre als pares, les mares o els repre-

La LOMQE, l’excusa perfecta per arraconar
més encara el valencià a l’ensenyament

REGULACIÓ DEL MODEL PLURILINGÜE
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En el curs 2013/14, l’estratègia de la Conse-
lleria d’Educació ha estat la de retallar línies d’in-
fantil mitjançant l’arranjament escolar. I en
aquells centres de dues línies, una en valencià
i l’altra en castellà, la que es perdia era la línia
en valencià, per a garantir eixe dret protegit per
la LOMQE a les famílies que volen l’ensenyament
en castellà. Així ha passat en molts casos. A On-
tinyent, a València, a Castelló. En alguns casos,
la pressió ha fet que la Conselleria rectifique,
com el cas del Pare Català de València, entre
d’altres. Amb una solució esperpèntica que, no-
vament, certifica que quan interessa sí que hi ha
recursos econòmics. En el cas del Pare Català,
la Conselleria no ha tingut cap problema per ha-
bilitar una nova unitat en castellà per a quatre
famílies i amb un màxim de 10 alumnes. Tot un

luxe quan la resta de centres estan amb les rà-
tios màximes! 

Una altra mesura per a desestabilitzar els
avanços assolits fins ara és la pretesa llibertat
dels pares i mares per a triar la llengua vehicular
dels seus fills i filles en incorporar-se al siste-
ma educatiu. També ho diu la LOMQE i el nos-
tre decret de plurilingüisme.

D’aquesta manera es poden crear conflictes
en la comunitat educativa dels centres allà on
mai no n’hi ha hagut a tots els territoris de par-
la catalana.

A les Illes Balears, gràcies a la campanya de
conscienciació d’STEI i a la campanya d’Enlla-
çats, el resultat d’aquestes enquestes va per-
metre tergiversar els plans del govern Bauzà.
Al País Valencià encara estan per regular

aquestes “consultes”. Ja veurem què passa.
En definitiva, la proposta lingüística de la LOM-

QE és una ingerència a l’autonomia dels terri-
toris amb llengua pròpia, un atac als consensos
assolits fins ara i un entrebanc per als proces-
sos de normalització lingüísitica en els nostres
territoris.

Això, combinat amb l’obssessió de la nostra
Conselleria en obstaculitzar l’avanç del valen-
cià a l’ensenyament ens obliga a intensificar la
lluita en defensa de les línies en valencià.

Així i tot, per més que intenten impedir-nos
la normalitat del català en els nostres centres
educatius, els nostres pobles tenen la voluntat,
i cada vegada es fa més evident, de mantindre,
estendre i potenciar en l’àmbit educatiu i so-
cialment la nostra llengua pròpia.

sentants legals de l’alumnat, prèvia campanya in-
formativa per part de La Conselleria d’Educació so-
bre la consecució dels objectius plurilingües.

Reforç de l’anglés
Per a reforçar l’aprenentatge de l’anglés, els cen-
tres podran plantejar un increment horari de l’en-
senyament de la llengua anglesa.

Educació Infantil
El programa plurilingüe es caracteritzarà, a més
de per l’ensenyament en valencià i/o castellà, per
l’exposició a la llengua anglesa a partir del primer
curs del segon cicle de l’Educació Infantil.

Educació Primària
Els programes plurilingües es caracteritzaran, a
més de per l’ensenyament en valencià i castellà,
per l’ensenyament en anglés de continguts espe-
cífics del currículum, almenys, d’una àrea no lin-
güística, amb la prèvia autorització de l’adminis-
tració educativa.

ESO, Batxillerat i FP de grau mitjà
Es caracteritzaran, a més de per l’ensenyament en
valencià i castellà, per l’ensenyament de continguts
específics del currículum, com a mínim, d’una ma-
tèria o mòdul no lingüístic en anglés, amb la prè-
via autorització de l’administració educativa.

Professorat 
Reconeixement La Conselleria d’Educació tindrà
en consideració el professorat que imparteix en una
llengua estrangera les àrees, matèries o mòduls
no lingüístics als efectes que es determinen en els
diferents concursos d’àmbit autonòmic en què par-
ticipe el professorat, així com en les activitats de
formació permanent del professorat.
Capacitació i formació La conselleria facilitarà la
formació contínua del professorat en valencià i en
anglés.

Dotació econòmica
Cap. El desplegament d’aquest decret haurà de ser
atés amb els mitjans personals i materials de la
Conselleria d’Educació.

Altres llengües estrangeres vehiculars 
La Conselleria d’Educació podrà autoritzar, en els
centres docents que vehiculen en anglés almenys
una àrea, matèria o mòdul no lingüístic, la possi-
bilitat de vehicular addicionalment en una altra llen-
gua estrangera diferent de l’anglés una àrea ma-
tèria o mòdul més. Aquesta autorització estarà con-
dicionada a l’existència, en el mateix centre, de re-
cursos humans suficients.

Normativa transitòria d’aplicació
Fins a la implantació dels programes plurilingües
d’acord amb el calendari d’aplicació es mantenen
en vigor els programes lingüístics regulats en la nor-
mativa anterior al decret de plurilingüisme que, al-
hora, són derogats: disposicions previstes en el De-
cret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, sobre apli-
cació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, de la Ge-
neralitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià, en
l’àmbit de l’ensenyment no universitari de la Co-
munitat Valenciana; així com les relatives a l’arti-
cle 88 del Reglament Orgànic i Funcional de les Es-
coles d’Educació Infantil i dels Col·legis d’Educació
Primària, i els programes d’educació bilingüe pre-
vistos en l’article 102 del Reglament Orgànic i Fun-
cional dels Instituts d’Educació Secundària; Ordre
de 30 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultu-
ra, Educació i Ciència, per la qual s’estableixen els
requisits bàsics, criteris i procediments per a apli-
car en els centres educatius un programa d’educació
bilingüe enriquit, i la Resolució de 30 de juliol de
2008, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’es-
tableix els requisits bàsics, criteris i procediments
per a aplicar en els centres educatius un progra-
ma d’educació plurilingüe que permeta fomentar
una primera aproximació a la llengua anglesa en el
segon cicle d’Educació Infantil).

Derogació normativa 
Queden derogats:
�Decret 79/1984, de 30 de juliol, del Consell, so-
bre aplicació de la Llei 4/1983, de 23 de novembre,
de la Generalitat, d’Ús i Ensenyament del Valencià; 
� Els programes d’educació bilingüe a què fa re-
ferència els ROF de Primària i Secundària;
� Totes les disposicions del mateix o inferior rang
que s’oposen al que disposa el decret.

Calendari d’aplicació 

CURS 2012-2013 INTRODUCCIÓ: EDUCACIÓ IN-
FANTIL 3 ANYS
CURS 2013-2014 EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
CURS 2014-2015 EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
CURS 2015-2016 PRIMER CICLE EDUCACIÓ PRI-
MÀRIA
CURS 2016-2017 SEGON CICLE EDUCACIÓ PRI-
MÀRIA
CURS 2017-2018 TERCER CICLE EDUCACIÓ PRI-
MÀRIA
CURS 2018-2019 1r i 2n ESO CURS
2019-2020 3r i 4t ESO
CURS 2020-2021 1r i 2n BAT

Altra normativa
n Ordre de 30 de juny de 1998 per la qual s'es-
tableixen els requisits bàsics, criteris i procedi-
ments per a aplicar en els centres educatius un
programa d'educació bilingüe enriquit (DOCV
14/07/1998)
n Resolució de 30 de juliol de 2008, de la Con-
selleria d’Educació, per la qual s’estableix els re-
quisits bàsics, criteris i procediments per a apli-
car en els centres educatius un programa d’e-
ducació plurilingüe que permeta fomentar una
primera aproximació a la llengua anglesa en el
segon cicle d’Educació Infantil.
n Ordre de 19 de maig de 2009, de la Conselleria
d’Educació, per la qual s’estableix l’organització,
estructura i funcionament d’un programa expe-
rimental plurilingüe a la Comunitat Valenciana
(DOCV 12/06/2009)
n Ordre 19/2011, de 5 d’abril, de la Conselle-
ria d’Educació, per la qual es va establir la Xar-
xa de Centres Docents Plurilingües a la Comu-
nitat Valenciana, impartir en el seu currículum al-
menys una àrea, matèria o mòdul en llengua es-
trangera, preferentment en anglés.
n Resolució de 3 de febrer de 2012, de la Direcció
General d’Ordenació i Centres Docents, per la qual
es regula l’aplicació del Portfolio Europeu de les
Llengües electrònic, e-PEL(+14), als IES, FPA i EOI
(DOCV 22/02/2012)
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ENSENYAMENT PLURILINGÜE

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- C2 en Valencià (Nivell Superior JQCV o certifi-
cat universitari equivalent)

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Or-
de 17/2003. Es convocaran cursos per a la prepa-
ració de la prova per al personal docent i el personal

tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i di-
dàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 32 crèdits o 32 crèdits
ECTS, que ha de circumscriure's a estudis d'edu-
cació superior conduents al títol de mestre en qual-
sevol especialitat, o títol de Grau equivalent, o bé

al títol de llicenciat en Filologia en qualsevol de les
seues especialitats, o títol de grau equivalent.
FACULTA PER A:
– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehi-
cular, en totes les ensenyances no universitàries.
– Impartir continguts curriculars de valencià en
Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Li-
teratura en Educació Primària.
– Impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la
Formació Bàsica de Persones Adultes.

DIPLOMA DE MESTRE EN VALENCIÀ

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- B2 en la llengua estrangera corresponent

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Or-
de 17/2003. Es convocaran cursos per a la prepa-
ració de la prova per al personal docent i el personal

tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i di-
dàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits
ECTS que ha d'justar-se als continguts de com-
petència professional (annex II de l’ordre 17/2013).

FACULTA PER A:
- L'ensenyament en la llengua estrangera cor-
responent, com a llengua vehicular, en les àrees,
matèries, àmbits i mòduls no lingüístics que s'im-
partisquen en les ensenyances no universitàries re-
gulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació.
Serà requisit mínim a partir del curs 2016-2017

CAPACITACIÓ PER A L’ENSENYAMENT EN LLENGUA ESTRANGERA

ATENCIÓ: l’expedició de les titulacions administratives estarà supeditada al fet que s’acredite tant la formació lingüística prèvia exigida en la llengua cor-
responent, com la superació de les proves, pla de formació lingüistica i didàctica o dels crèdits universitaris requerits.

COMPETÈNCIA LINGÜÍSTICA MÍNIMA:
- C1 en Valencià (Nivell Mitjà JQCV o certificat
universitari equivalent)

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:
Per la Conselleria d’Educació
- Superació d'una prova convocada d'acord amb els
objectius i continguts establits en l'annex II de l'Or-
de 17/2003. Es convocaran cursos per a la prepa-
ració de la prova per al personal docent i el personal
tècnic educatiu i personal en borses de treball (no
pot suposar més del 50 % de participació).
Per les universitats valencianes (dues vies):
a) Superació del pla de formació lingüística i di-

dàctica ajustat als continguts de competència
professional (annex II de l'ordre 17/2013).
b) Formació no inferior a 24 crèdits o 24 crèdits
ECTS que ha d'justar-se als continguts de com-
petència professional (annex II de l’ordre 17/2013).

FACULTA PER A:
– L'ensenyament en valencià, com a llengua vehi-
cular, en totes les ensenyances no universitàries.
– Impartir continguts curriculars de valencià en
Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Li-
teratura en Educació Primària.
– Impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la
Formació Bàsica de Persones Adultes.

És requisit mínim per a l'ensenyament en valen-
cià com a llengua vehicular.
A partir del curs 2017/18 és requisit per al concurs
de trasllats en el cas del funcionariat de carrera i
per al manteniment en les borses de treball per al
professorat interí. També per al professorat de re-
ligió. S’exceptua d’aquest requisit el professorat
d’ensenyaments artístics i EOI. 
Regulació:Ordre 90/2013, de 6 de novembre, de
la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per
la qual es regula la catalogació amb el requisit
lingüístic de valencià de determinats llocs de tre-
ball docents en centres docents públics depen-
dents de la Generalitat (DOCV 08/11/2013)

CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ

COM ACONSEGUIR LA CAPACITACIÓ EN VALENCIÀ I LLENGÜES
ESTRANGERES
Normativa
n Ordre 17/2013, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les titulacions administratives que faculten per
a l'ensenyament en valencià, del valencià, i en llengües estrangeres en les ensenyances no universitàries (DOCV 18/04/2013)
NOVETAT nResolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per
als procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana (DOCV 14/05/2014)

COM S’OBTÉ

n Resolució de 19 de juny de 2012, de la Subdirecció General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es con-
voca el professorat dels nivells d’ensenyança no universitària per a l’acreditació en llengües estrangeres per a impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls
no lingüístics (DOCV 25/06/2012).
n Decret 61/2013, de 17 de maig, del Consell, pel qual s’establix un sistema de reconeixement de la competència en llengües estrangeres a la Comuni-
tat Valenciana i es crea la Comissió d’Acreditació de Nivells de Competència en Llengües Estrangeres (DOCV 20/05/2013)
Des del curs 2012/13 hi ha la possibilitat d’acreditar els funcionaris de carrera, en pràctiques i interins dels cossos de Mestres, Catedràtics i Professors d’En-
senyament Secundari i de Professors Tècnics de Formació Professional per a l’acreditació de la seua capacitació en anglés, francés, alemany i italià per a
impartir àrees, àmbits, matèries o mòduls no lingüístics en els idiomes esmentats en els programes d’educació plurilingüe. Han de reunir els requisits es-
tablerts en la normativa. S’exceptua el personal de les especialitats d’idiomes moderns i els qui ja tinguen la capacitació en llengua estrangera.
El termini de presentació de la documentació està permanentment obert, a fi de facilitar l’acreditació en el moment en què s’obtinga el requisit.

ACREDITACIÓ EN LLENGÜES ESTRANGERES
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FORMACIÓ

ESTRATÈGIES PEDAGÒGIQUES
D'INTEL·LIGÈNCIA
EMOCIONAL EN EL AULA
nConèixer les bases biològiques de les emocions
en l'alumne.
n Aprendre de les nostres emocions.
n Situar les emocions fonamentals.
n Treballar la intel·ligència emocional a l'aula.
nDesenvolupar els valors en educació  des d'una
perspectiva moral.
n Adreçat a: Professors/es d'Educació Infantil,
Primària, Secundaria, orientadors, tutors, profes-
sors de suport en educació especial.

ORGANITZACIÓ I
DESENVOLUPAMENT DE LES
TICS ALS CENTRES
EDUCATIUS

n Adreçat a: Professors/es d'informàtica, tecno-
logia, orientadors/es. 

APRENDRE A PENSAR I A
CONVIURE DES D'UNA
PERSPECTIVA CRÍTICA I
CREATIVA UTILITZALANT  LA
METODOLOGIA LIPMAN

n Utilitzar dinàmiques de pensament crític per a
millorar el raonament dels alumnes.
n Utilitzar dinàmiques de pensament creatiu o
divergent per  estimular la creativitat dels alum-
nes.
n Millorar la comprensió lectora utilitzant dinà-
miques que conviden a la reflexió.
n Aprendre a pensar fent-se preguntes.
n Aprendre a dialogar.
n Com realitzar diaris de classe per estimular
l’escriptura crítica i creativa.
n Adreçat a: Professors/es d'Educació Infantil,
Primària, Secundaria, orientadors, tutors, profes-
sors de suport en educació especial.

EDUCACIÓ INTEGRAL PER A
LA PERSONA AMB
DISCAPACITAT
INTEL·LECTUAL
n Conèixer d’una manera pràctica les metodolo-
gies educatives para treballar en l’àmbit de la dis-
capacitat intel·lectual.
nEstratègies pedagògiques per fomentar totes les
potencialitats i capacitats de les persones amb dis-
capacitat intel·lectual.
nConèixer els drets universals que fan referència
a ls col·lectius de persones amb discapacitat in-
tel·lectual.
n Cicle vital de les persones, desitjos i expectati-
ves de las persones amb discapacitat intel·lec-
tual.
n Adreçat a: Professors/es de Educació Especial,
persones de suport, educadores socials, personal
de centres ocupacionals, residències; orientadors,
tutors, professors interessats en aquest àmbit;
familiars de persones amb discapacitat intel·lec-
tual.

PROPOSTES DE FORMACIÓ CONCERTADA-PRIVADA 2014-15 
Certificats per la Universitat de València
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Dies festius: l’Ajuntament, previ acord del CEM, pot proposar-ne tres més.

3  inici de curs primària, secundària, batxillerat i FP 
12 inici 1r FP  15 inici règ. esp. i FPA 

10  final de curs de  secundària, batxillerat i FP 
19  final de curs de primària i infantil 

25  dia de la no-violència contra les dones

30  dia de la pau

25  dia de les llibertats nacionals
28  dia de la salut laboral

1  dia dels treballadores i treballadors

8  dia de les dones -7-14 la magdalena 16-19 falles

17  dimarts de carnestoltes

Calendari Escolar 2014-2015


