
PORTADACONTRAPORTADA

ENSENYAMENT 
INFANTIL, 
PRIMÀRIA 
I EDUCACIÓ 
ESPECIAL

SERvEI PúbLIC
 §Ensenyament públic 

—gratuït, democrà-
tic, inclusiu, laic, 
coeducador i valen-
cià—, constituït com a eix 
vertebrador del sistema 
educatiu, un model que 
conjumina la qualitat 
i l’equitat, de manera 
científica i crítica, per 
comprendre i transformar 
la realitat.

 §derogació de la 
lomQe i negociació d’una 
llei atenent els criteris de 
l’apartat anterior.

 §Elaboració, en el marc 
de la mesa d’Educació, 
d’un pla de centres i 
equipaments escolars,que 
garantisca uns requisits 
mínims per a tots els 
centres escolars sobre 
infraestructures.

 §Compromís social per 
a frenar els pro-
cessos de privatit-
zació. No a la cessió de 
sòl públic per construir 
CIS (Centres d’Iniciativa 
Social).

 §no al districte 
únic, que només afavo-
reix les escoles privades 
concertades i la retallada 
d’unitats en la pública.

 §calendari esco-
lar: negociació d’un 
calendari adequat a les 
necessitats i als temps 
d’aprenentatge de 
l’alumnat i no depenent 

del calendari religiós. 
No a l’avançament de les 
proves de setembre i del 
curs escolar.

 §no a una avaluació 
externa del sistema 
educatiu subordinada a 
objectius de mercantilit-
zació. L’avaluació és una 
tasca permanent dels 
mateixos agents educatius 
i orientada a la detecció i 
superació de les dificul-
tats.

 §fi a la política 
de retallades de 
plantilles iniciada per la 
Conselleria en 2010, amb 
la modificació unilateral 
d’aquestes i l’amortització 
de jubilacions. Millora de 
les plantilles en totes les 
etapes.

 §La inversió en el 
sistema educatiu públic 
ha d’assolir el 7% del 
piB. Major compromís de 
l’administració en matèria 
d’educació.

PEL vALENCIÀ A 
L’ENSENYAMENT

 §foment de l’ense-
nyament en valencià: 
extensió, consolidació i 
manteniment dels progra-
mes d’ensenyament en 
valencià.

 §Substitució de l’actual 
model plurilingüe per un 
altre que situe el valen-
cià com a element 
central i vertebrador 
de la resta de llengües

Recuperació de la im-
mersió lingüística en 
el model plurilingüe.

GESTIÓ I 
oRGANITzACIÓ 
EDUCATIvA

 §gestió democràti-
ca dels centres educatius. 
Competències reals per 
als claustres i consells 
escolars com a òrgans 
col·legiats de decisió. 
Participació de tots els 
sectors en la gestió dels 
centres. Elecció democrà-
tica dels càrrecs directius. 
No al model empresarial i 
competitiu.

 §Jornada continu-
ada i model de jornada: 
autonomia dels centres 
per a determinar el model 
de jornada escolar amb 
la participació directa del 
claustre i consell escolar.

CoNDICIoNS 
LAboRALS

 §desBurocratitza-
ció de la tasca docent i 
dels equips directius.

 §a igual treBall, 
igual salari. Valoració 
global de la tasca docent. 
No als incentius per tre-
balls propis de la docèn-
cia: desvinculació de les 
retribucions de l’avaluació 
del professorat.

 §derogació del Reial 
Decret-Llei 14/2012 que 

augmenta la càrrega 
lectiva del professorat, 
allarga les substitucions 
10 dies lectius i augmenta 
les ràtios.

 §clàusula de revi-
sió salarial anual.

 §reducció de l’horari 
lectiu a les persones ma-
jors de 55 anys.

 §Consolidació de la Ju-
Bilació anticipada.

 §Jornada laboral de 35 
hores setmanals. 
Reducció i equiparació de 
la jornada lectiva en tots 
els nivells educatius.

 §Implantació de l’any 
saBàtic i del permís 
parcialment retri-
Buït.

 §derogació de l’Ordre 
44/2012 d’itineràncies 
i nova regulació de les 
condicions de treball del 
professorat que impar-
teix docència entre dos 
centres.

 §Derogació de l’acord de 
professorat interí de 2013. 
no a la reBaremació 
de les borses de treball.

 §coBertura de totes 
les vacants abans de l’inici 
de curs mitjançant adjudi-
cació pública amb garanti-
es de transparència, amb 
requeriment d’especialitat 
i requisit lingüístic. Dota-
ció suficient per a cobrir 
totes les substitucions.

 §accés diferenciat i 
estabilitat que permeta al 
professorat interí obtindre 
la condició de funcionari 
de carrera.

 §accés per concurs 
de mèrits.

RETRIbUCIoNS 
 §recuperació del 

salari perdut per les reta-
llades del govern espanyol 
i valencià: recuperació del 
5%–7% retallat en 2010, 
descongelació del salari, 
adequació a l’encariment 
de la vida, recuperació 
de totes les quantitats 
retallades durant l’apli-
cació del Decret Vela, 
recuperació completa de 
la paga extra de desembre 
de 2012.

 §negociació d’un nou 
sistema retributiu que ha 
de superar l’actual divisió 
salarial del professorat.

 §L’actual sistema retri-
butiu basat en sexennis 
també ha de desaparéixer 
i ser substituït per un de 
nou, que aplique el prin-
cipi d’igualtat sala-
rial per igualtat laboral.

 §pagues extraor-
dinàries completes, 
amb el 100% de tots els 
complements.

PER LA 
CoMPENSACIÓ DE 
DESIGUALTATS I 

L’ATENCIÓ A LA 
DIvERSITAT 

 §Reivindiquem una 
escola inclusiva, que 
responga a la diversitat de 
l’alumnat, que respecte i 
reconega les seues dife-
rències i singularitats, que 
oferisca les oportunitats 
educatives i les ajudes 
curriculars, personals i 
materials per al progrés 
acadèmic i personal de 
l’alumnat.

 §derogació de 
l’actual model de con-
tracte-programa. 
Tots els centres educatius 
programaran mesures 
d’atenció a la diversitat. 
L’administració garantirà 
tots els recursos neces-
saris per aconseguir els 
seus objectius.

 §Garantia d’atenció 
del menJador esco-
lar per a l’alumnat amb 
situacions socials críti-
ques i d’exclusió social, 
fins i tot en períodes no 
lectius.

PER LA CULTURA PREvEN-
TIvA I LA SEGURETAT EN 
EL TREbALL.

PER LA IGUALTAT REAL I 
EFECTIvA ENTRE hoMES I 
DoNES.

PER LA CoNCILIACIÓ DE 
LA vIDA PERSoNAL, FAMI-
LIAR I LAboRAL.



PER LA DIGNITAT 
DE L’EDUCACIÓ 
PRIMÀRIA

 § Xarxa de centres 
púBlics suficients 
per a atendre la demanda 
d’escolarització.

 § adeQuació dels cen-
tres públics a les neces-
sitats educatives: patis 
ajustats a les normes 
de seguretat europees, 
gimnasos, materials 
didàctics i integració dels 
mitjans informàtics i au-
diovisuals a les aules.

 § professorat 
de suport per a les 
tasques educatives en 
els centres que tinguen 
alumnat amb necessitats 
específiques de suport 
educatiu. Increment en la 
plantilla de professorat 
de suport per al desen-
volupament de plans 
i programes de reforç 
educatiu.

 § Creació del depar-
tament d’orientació 
escolar en cada centre. 
Inclusió en la plantilla 
d’educadors/educadores 
socials.

 § reducció de la 
ràtio fins a un màxim 
de 20 alumnes per aula, 
per afavorir la qualitat 
educativa. Reducció fins a 
un màxim de 15 alumnes 
en aules amb alumnat 
amb NESE i/o de com-
pensació, amb un màxim 
de 2 per aula; 15, com 
a màxim, en aules amb 
alumnat de diferent cicle.

 § Cobertura dels llocs 
de treball de personal 
d’administració i serveis 
adscrits als centres do-
cents i que estan previs-
tos en la relació de 
llocs de treBall.

PER LA DIGNITAT 
DE L’EDUCACIÓ 
INFANTIL

 § Elaboració d’una llei 
valenciana d’educació 
infantil.

 § xarxa de centres 
púBlics d’educació 
infantil per a cobrir la 
demanda de 0 a 6 anys, i 
més específicament en el 
tram de 0 a 3 anys amb 
escassa oferta pública.

 § integració en la 
xarxa púBlica de les 
escoles bressol munici-
pals i les d’altres conse-
lleries.

 § ràtios màximes en 
el primer cicle d’educació 
infantil: menors d’un any, 
4; entre un i dos anys, 
6; entre dos i tres anys, 
8. Ràtios màximes en el 
segon cicle d’educació in-
fantil de 15; aules mixtes, 
màxim 12. En cada aula 
amb alumnat de NESE, 
reducció de les ràtios en 
3/2 alumnes.

 § Incorporació a la 
plantilla dels centres 
de personal edu-

cador d’educació 
infantil de suport per a 
les tasques d’atenció a 
les necessitats bàsiques 
de l’alumnat com són 
l’alimentació, la higiene, 
la mobilitat, el descans, 
l’esplai, els hàbits i les 
rutines…

 § adeQuació de les 
instal·lacions dels 
centres a les necessitats 
educatives de l’alumnat. 
Eliminació de barreres 
arquitectòniques. Dotació 
de mobiliari i equipament 
didàctic adequats.

PER LA DIGNITAT 
DE L‘ESCoLA 
RURAL

 § Reconeixement de 
la diversitat dels 
models d’escolarització 
en el medi rural (esco-
les unitàries, centres 
incomplets, CRA, col·le-
gis comarcals…) per a fer 
complir els requisits mí-
nims en dotacions i infra-
estructures i una plantilla 
estable i suficient.

 § tractament le-
gislatiu específic per al 
subsistema educatiu ru-
ral, especialment pel que 
fa a requisits mínims dels 
centres, la seua estructu-
ra organitzativa i nor-
mativa de funcionament, 
amb reglaments orgànics 
de centres adaptats a la 
seua especificitat.

 § garantia de la 
continuïtat de funci-
onament dels aularis en 
els pobles amb descens 
de natalitat mentre 
s’impulsa el seu mante-
niment.

 § ràtios reduïdes 
i agrupaments flexibles 
per a afavorir el manteni-
ment d’unitats en el medi 
rural i que compensen 
l’agrupament de diversos 
nivells educatius en una 
sola aula.

 § Obligatorietat que el 
mapa escolar rural 
reculla totes les etapes 
i ofertes educatives, 
així com els serveis: 
equips psicopedagògics 
i d’orientació, transport 
i menjador, activitats 
extraescolars…

 § Negociació d’acords 
marc per a establir 
plantilles estaBles 
amb la figura del tutor/a 
generalista per unitat i la 
dotació suficient d’espe-
cialistes, d’atenció a la 
diversitat i professorat de 
suport.

 § Formació específica, 
inicial i permanent, per 
al professorat del medi 
rural. Creació i dinamit-
zació de grups especí-
fics de treball, innovació 
educativa i investigació.

 § Garantia, en les esco-
les rurals, de l’ensenya-
ment del valencià.

 § L’administració ha de 
garantir l’oferta de men-
Jador escolar en els 

aularis rurals, com un 
element clau per la conti-
nuïtat de la vida rural.

 § ampliació horà-
ria als equips directius 
i responsables d’aularis 
per a assegurar la coor-
dinació de tots els aularis 
del centre.

PER LA DIGNITAT 
DE L’ATENCIÓ A 
LES NECESSITATS 
ESPECIFIqUES DE 
SUPoRT EDUCATIU 
(NESE)

 § Reivindiquem una 
escola inclusiva, que 
responga a la diversitat 
de tot l’alumnat, que 
respecte i reconega les 
seues diferències i les 
seues singularitats, que 
oferisca les oportunitats 
educatives i les ajudes 
necessàries –curriculars, 
personals i materials– 
per al progrés acadèmic 
i personal de l’alumnat.  
Tots els centres educa-
tius han de ser inclusius i 
han de reunir les condi-
cions arquitectòniques i 
físiques apropiades.

 § derogació de 
l’actual model de con-
tracte-programa. Tots 
els centres educatius 
programaran mesures 
d’atenció a la diversitat. 
L’administració garantirà 
tots els recursos neces-
saris per a aconseguir 
els objectius.

 § S’aplicarà una re-
ducció de ràtio quan 
s’escolaritze alumnat 
amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu 
(NESE) i en cada aula hi 
haurà un màxim de dos 
alumnes amb aquestes 
característiques.

 § Adequació del servei 
de transport esco-
lar a unes condicions 
de seguretat i qualitat 
òptimes i adequades a 
les característiques i 
necessitats de l’alumnat 
–rampes i ancoratges 
necessaris per a cadires 
de rodes, etc.–. Renova-
ció de les flotes d’auto-
busos i obligatorietat de 
la instal·lació i ús dels 
cinturons de seguretat.

 § Garantia d’atenció 
del menJador escolar 
per a l’alumnat amb situ-
acions socials crítiques i 
d’exclusió social, fins i tot 
en períodes no lectius.

 § Pla interdepartamen-
tal de les institucions 
públiques per a la com-
pensació de desi-
gualtats i la prevenció 
del desarrelament i la 
marginació social.

 § plans d’acollida 
per a l’alumnat nouvingut

 § Creació del depar-
tament d’orientació 
en els centres d’infan-
til, primària, educació 
especial, i d’ensenya-
ment secundari de règim 
especial.

PER LA DIGNITAT 
DELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ 
ESPECIAL

 § consideració dels 
centres d’educació espe-
cial com a centres de su-
port i recursos al servei 
dels centres educatius 
ordinaris, amb dotació 
corresponent.

 § Elaboració d’un rof 
específic.

 § atenció a l’alumnat 
impossibilitat de cursar 
l’escolarització ordinària.

 § disminució de les 
ràtios per agrupament 
d’alumnat.

 § negociació de les 
plantilles escaients.

PER LA DIGNITAT 
DELS SERvEIS 
PSICoPEDAGòGICS 
ESPECIALS

 § potenciació dels 
SPE com a equips multi-
professionals d’orientació 
i intervenció psicope-
dagògica i logopèdica. 
Consolidació d’aquest 
model d’actuació.

 § Creació de les places 
d’audició i llenguat-
ge en centres o en SPE.

 § negociació de les 
plantilles i provisió dels 
llocs de treball per con-
curs de trasllats.

PER LA DIGNITAT 
DE L’ATENCIÓ 
EDUCATIvA 
hoSPITALÀRIA/
DoMICILIÀRIA

 § consolidació de 
les unitats d’atenció 
hospitalària existents, 
negociació de la plantilla 
de cada unitat i dotació 
transparent dels llocs de 
treball.

 § ampliació de la 
xarxa d’unitats en totes 
les àrees de salut.

 § dotació i manteni-
ment de les aules per la 
Conselleria de Sanitat.

 § formació específica 
del professorat i regu-
lació d’hores de coordi-
nació amb el centre de 
referència de l’alumnat.

 § Assumpció, per l’ad-
ministració educativa, 
del compromís de donar 
satisfacció a les neces-
sitats que es generen en 
l’atenció domicilià-
ria.


