
PORTADACONTRAPORTADA

ENSENYAMENT 
SECUNDARI, 
BATXILLERAT 
I FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

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’ENSENYAMENT 
SECUNDARI

 § Configuració i po-
tenciació d’una xarxa 
púBlica de centres 
que garantisca el dret a 
l’educació de l’alumnat, 
independentment de les 
circumstàncies geogrà-
fiques i socials i sense 
minva de l’oferta educa-
tiva ni de les condicions 
laborals del professorat. 
Oferta educativa pública, 
el més àmplia possible, 
en totes les localitats o 
zones, que garantisca la 
major igualtat en tots els 
centres.

 § millora de les 
plantilles i recupera-
ció dels desdoblaments. 
Les ràtios en desdobla-
ments, tallers i labora-
toris no sobrepassaran 
els 10 alumnes per aula. 
No a les ràtios mínimes 
per a grups de desdobla-
ments, laboratoris, etc.

 § Creació de la primera 
plaça de l’especia-
litat a partir de les huit 
hores lectives.

 § Augment de l’oferta 
d’assignatures op-
tatives i eliminació del 
nombre mínim d’alumnat 
per impartir una optativa 
si n’hi ha professorat al 
centre.

 § no al desplaça-
ment de professorat per 
falta d’horari. Reubicació 
voluntària del professorat 
per a altres funcions.

 § Creació dels depar-
taments didàctics 
corresponents a cadas-
cuna de les matèries 
previstes en els corres-
ponents decrets d’espe-
cialitats.

 § nova distriBució 
horària, que recu-
lla totes les tasques i 
funcions que demana el 
sistema educatiu. En les 
plantilles orgàniques, a 
més de les hores curricu-
lars, es calcularan també 
les dedicades a tutories, 
equips educatius, forma-
ció, atenció a les famílies, 
manteniment d’aula/es 
d’informàtica, coordinaci-
ons (de curs, nivell, cicle, 
TIC, prevenció de riscos 
laborals) i totes aquelles 
d’atenció a l’aula. Gene-
ralització de tres hores 
per a les tutories amb la 
consideració de lectives.

 § Les proves homo-
logades de llengües 
estrangeres, les d’accés 
a cicles formatius i qual-
sevol altra prova d’aquest 
tipus que estipule l’ad-
ministració són incom-
patibles amb l’horari del 
professorat, i no han de 
ser mai oBligatòries.

 § pla d’acollida 
lingüístic, cultu-
ral i inclusiu per a 
l’alumnat nouvingut que 
desconega les llengües 
cooficials del PV.

 § La qualitat de l’en-
senyament i l’atenció a 
la diversitat justifiquen 
la reducció de les 
ràtios fins situar-les en 
un màxim de 20 en tota 
l’ESO, un màxim de 15 en 
aules que aculla alumnat 
amb NESE.

 § Augment de la dotació 
dels departaments 
d’orientació en tots 
els centres amb un 
professor/professora de 
psicopedagogia per cada 
350 alumnes o fracció, 
amb un professor/pro-
fessora de pedagogia 
terapèutica i d’audició i 
llenguatge i un educador/
educadora social.

 § Creació de la nova es-
pecialitat, en els cossos 
docents, d’educació 
social, destinada al De-
partament d’Orientació.

 § Manteniment dels 
programes de Qua-
lificació professio-
nal inicial com una via 
que permeta a una part 
de l’alumnat adquirir una 
formació integral, una 
capacitació professional 
inicial i al seu torn possi-
bilitats reals d’obtenir el 
títol de l’ESO, tot atenent 
a l’alumnat amb NESE.

 § Creació del nombre 
suficient de progra-
mes de diversifi-
cació i d’atenció a 
l’alumnat per atendre 
les necessitats en cada 
centre.

 § Concessió i renovació 
de programes d’atenció 
a alumnat amb neces-
sitats educatives 
especials en centres 
de secundària adscrits a 
centres CAES.

 § Consideració de 
centres d’especial 
dificultat a aquells 
centres d’ensenyament 
secundari que justifica-
dament ho demanen.

PER LA DIGNITAT 
DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

 § oferta púBlica 
suficient per donar 
resposta a tota la deman-
da de la FP.

 § derogació de la 
llei orgànica 5 / 
2002 de les Qualificaci-
ons i de la formació pro-
fessional. Regulació dels 
convenis amb empreses 
per la FCT exigint que 
aquestes siguen social-
ment responsables.

 § no al model de fp 
dual que privatitza de 
manera encoberta la FP.

 § Tots els recursos pú-
blics han d’anar destinats 
a la fp dels centres 
púBlics. No als con-
certs.

 § potenciació de la 
fp reglada, al servei 
del desenvolupament 
personal de l’alumnat. 
Dignificació de la FP, 
que ha d’estar dirigida 

a formar professionals 
qualificats/des.

 § augment de 
l’oferta de cicles 
formatius presenci-
als, amb desdoblament 
de grups en els ensenya-
ments més demandats i 
en aquells en els quals la 
manipulació de maquina-
ri requerisca una super-
visió contínua per risc i 
possible sinistralitat.

 § gestió púBlica de 
les activitats for-
matives de fp. Control 
públic exclusiu sobre els 
títols i certificats profes-
sionals.

 § gestió democrà-
tica dels centres 
integrats de fp. Mo-
dificació de les normes 
que regulen la composi-
ció dels consells socials 
dels centres per donar 
cabuda als sindicats 
docents. Elecció dels càr-
recs directius pel consell 
social del centre.

 § cursos de forma-
ció ocupacional i de 
formació contínua inclo-
ses en la programació 
anual del centre; l’horari 
corresponent a aquests 
cursos s’ha d’integrar en 
la plantilla del centre i 
s’han de crear els llocs 
de treball necessaris, 
sense hores extra per a 
ningú.

 § ampliació de les 
plantilles de profes-
sorat de FP que facilite 
la contínua formació i 
adaptació als diferents 
cicles.

 § ràtio màxima de 
20 alumnes per aula. 
Desdoblament dels 
mòduls pràctics i dotació 
dels recursos necessa-
ris que garantisquen la 
qualitat educativa i la 
seguretat laboral.

 § Dotació en els centres 
públics de d’itineraris 
complets de famí-
lies professionals: 
PQPI, cicles formatius 
de grau mitjà i de grau 
superior.

 § Dotació d’hores 
lectives suficients per a 
les tutories de formació 
en centres de treball, 
pagament de dietes i 
Quilometratge.

 § Disseny i posada en 
pràctica d’una formació i 
orientació laboral orien-
tada cap a una cultura 
sindical solidària 
i participativa en el món 
del treball.

 § Impartició obligatòria 
del mòdul de formació 
i orientació laBoral 
en totes les modalitats 
de FP.

 § Disseny i posada en 
pràctica de mesures que 
potencien l’elecció no 
sexista per part de 
l’alumnat de les diferents 
famílies professionals.

 § Garantir un mòdul 
de valencià tècnic als 
cicles formatius de grau 
mitjà i de grau superior. 

Creació del departament 
de Valencià tècnic.

 § modificació de la 
norma que regula la 
composició del Consell 
Valencià de la Formació 
Professional per donar 
cabuda als sindicats de 
la Mesa sectorial d’edu-
cació.

 § planificació de 
la xarxa púBlica de 
centres integrats profes-
sionals de FP, un mapa 
escolar de la FP, arrelat 
en el medi sociocultural, 
promotora de la cultu-
ra de la sostenibilitat i 
l’equilibri ecològic en els 
processos de producció, 
del benestar social i de 
la compensació de les 
desigualtats.

 § formació del 
professorat de cicles 
formatius mitjançant 
convocatòries de l’admi-
nistració educativa per a 
realitzar estades formati-
ves en empreses d’àm-
bit autonòmic, estatal i 
europeu.

 § Creació de Borses 
de treBall públiques i 
transparents per la con-
tractació d’especialistes i 
experts/es docents. 

PER LA DIGNITAT 
DEL BATXILLERAT

 § oferta oBliga-
tòria púBlica su-
ficient de totes les 
modalitats de batxillerat 
que permeta la igualtat 
d’accés a tota la població. 
Increment pressupostari 
per atendre les seues 
característiques pròpies.

 § eliminació de 
tots els concerts 
educatius en aquest tram 
postobligatori.

 § reducció de ràti-
os a 25 per aula. Auto-
nomia dels centres amb 
suport de l’administració 
per al foment dels desdo-
blaments amb l’objectiu 
d’una educació de més 
qualitat.

 § Creació de la figura 
del coordinador/a de 
Batxillerat.

 § Potenciació dels 
estudis de batxillerat en 
règim nocturn i a 
distància.

 § Per tal d’aconseguir 
el dret a la igualtat, 
és necessari l’establi-
ment d’un pla d’ajudes 
mitjançant beques en 
les quals no es valore el 
rendiment acadèmic: al 
barem de beques només 
s’ha de tindre en compte 
la situació socioeconòmi-
ca de l’alumnat.


