
El contacte directe amb les persones en els centres ha estat la
manera comuna del nostre treball sindical.

La pandèmia ha alterat greument aquesta relació i hi ha intro-
duït una nova forma de treball telemàtic on el contacte persona-
litzat, individual o col·lectiu, ha canviat. Fins i tot les relacions
personals dins dels centres s'han vist molt alterades.

Amb això, és possible que s'haja perdut una visió de conjunt de
l'activitat educativa i, també, del treball que fa el sindicat, que ha
canviat de forma però no de contingut. Ací estan

- més de quaranta mil telefonades ateses.

- l'atenció continuada a les xarxes i al correu electrònic.

- nombroses assemblees informatives telemàtiques.

- múltiples i diverses campanyes.

- iniciatives i resolucions en les Juntes de Personal i Comités
de Salut Laboral.

- interminables sessions destinades a elaborar i proposar
actuacions en relació amb la pandèmia i als plans de contin-
gència.

Moltes d'aquestes iniciatives han tingut una resposta positiva.
Moltes altres, no. Però darrere de totes està el treball fet i l'es-
forç col·lectiu del sindicat.

Unes actuacions han estat més visibles que altres, amb el que
podem pensar que el treball sindical ha estat reduït i focalitzat
en pocs temes. Però no ha estat així. Amb aquesta publicació us
oferim una xicoteta mostra del treball desplegat i aprofitem per
a rendir comptes després de mesos de pandèmia.

Us animem a reforçar la participació en els vostres centres,
però també en el treball sindical per a aconseguir, ara i sempre,
més i millors condicions de treball i més i millor escola pública.

RENDIM COMPTES

REFORCEM LA
PARTICIPACIÓ
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Campanya. STES-i
requereix al Ministeri un
nou sistema d’ingrés.

Campanya més personal i
recursos per a la inclusió.

Negociació del Reglament
Orgànic i Funcional (ROF).

Actuacions sobre
l’Arranjament Escolar.

Suport al "Projecte educa-
tiu l’escola canta".

STES-i, per la "Qualitat
de l’escola pública".
Actuacions sobre la llei
de reversió de les reta-
llades educatives del
Ministeri d'Educació.

Campanya per "l’equipa-
ració salarial del pro-
fessorat tècnic d’FP".

Assemblees i grup de tre-
ball sobre centres CAES.

Activitats en relació amb
la Vaga del 8 M.

Suport a les millores en
educació especial.

La justícia dona la raó a
STEPV en el recurs contra
la repetició de centre.

Campanya contra la
bretxa salarial que
pateixen les professores
per excedències i reduc-
cions de jornada per
cura de familiars.

A Rugat, jornada “l’escola
rural alça la veu".

Actuacions sobre les retri-
bucions dels temps par-
cials, les reduccions per
atenció a familiars i les
borses en cremallera.

Actuacions en les incidèn-
cies en les oposicions.

La pressió d’STEPV fa
que se signe un preacord
pel qual els i les mes-
tres recuperaran el
complement d’ESO.

Suport a la concentració
de l’EOI d’Alacant, Elda i
Elx que reclama retornar
a les 18 h lectives.

Exigim solucions al cessa-
ment d’interines en subs-
titucions per maternitat.

Coeducart es presenta a
Castelló, amb treballs
sobre la igualtat realitzats
per alumnes de les
comarques de Castelló.
Més tard ho fa a València.

Campanya per una inclu-
sió educativa amb perso-
nal i recursos suficients.

Concentració d’STEPV i
STAS per la manca de
personal en la
Conselleria i les
Direccions Territorials. 

Campanya de reclama-
cions prèvies per la conti-
nuïtat en el treball del
professorat interí davant la
resolució del Tribunal de
Justícia de la UE.

Actuacions en els casos de
professorat agredit en
alguns centres.

Participació en la
Plataforma estatal per la
Consolidació i l’Estabilitat
del professorat interí.

STEPV inicia una campan-
ya de dos anys sobre l'ani-
versari del naixement de
Paulo Freire.

Què fan els sindicats?
Més d’una vegada t’ho hauràs preguntat. 
Alguns dels seus treballs són ben visibles, altres no. 
Potser penses que no fan res que a tu t’afecte o t’interesse. 
Però moltes coses relacionades amb el teu treball són part d'una acti-
vitat, moltes vegades invisible, que realitzem els sindicats, tant si es
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STEPV exigeix a la
Conselleria solucions per
al professorat interí dels
cossos de secundària
sense vacant per efecte de
les oposicions massives.

Iniciatives contra el pin
parental.

Acord sobre titulacions
del professorat interí.

Campanya sobre la recu-
peració de l’horari lectiu
anterior a les retallades.

Actuacions sobre la cata-
logació en anglés en
infantil i primària.

Actuacions sobre l'oferta
pública d’ocupació 2020.

Amb les víctimes de les
inundacions en el Baix
Segura. El Sindicat exigeix
solucions urgents per a
reparar els danys.

Campanya per la negocia-
ció d'unes plantilles adap-
tades a la normativa.

Campanya contra els
impagaments de la nòmi-
na de setembre.

El Sindicat reclama nego-
ciar ja les plantilles d’es-
coles i instituts i convoca
concentracions.

STEPV reclama l’abona-
ment dels triennis i sexen-
nis al professorat en pràc-
tiques.

Suport als centres d’edu-
cació infantil (segon cicle).

Concentració i iniciatives
sobre la incorporació a
les borses de treball del
personal opositor.

Campanya STAS - STEPV
sobre dotació de personal
administratiu als centres.

El Sindicat torna a exigir
la negociació de les plan-
tilles i del nou decret de
permisos i llicències.

STEPV exigeix solucions
pels retards en l’abona-
ment de complements
(càrrecs, tribunals, triennis
i sexennis, etc.).

Rebuig a la tria de pro-
fessorat pels centres en
el ROF.

Campanya contra el llast
d’una dècada de retalla-
des.

Recuperació de retribu-
cions retallades. A instàn-
cies d'STEPV, una sentèn-
cia ordena retornar als
equips directius “mal clas-
sificats” (2012-2016) els
sous que els va retallar el
govern del PP.

Campanya sobre condi-
cions laborals del pro-
fessorat.

El sindicat fa costat als
equips directius i al pro-
fessorat que defén i pro-
mou tallers coeducatius,
víctimes d’atacs des de
l’extrema dreta.

Mobilització social a favor
de l’escola pública.

Iniciatives sobre l’avaluació
del curs escolar.

STEPV aconsegueix en
l’arranjament escolar la
reducció de ràtios en
centres amb més del
25% d’alumnes de com-
pensatòria.

tracta de les reivindicacions aconseguides com d’altres que no hem
pogut canviar encara i per a les quals ens cal l'esforç col·lectiu. 

Ací en teniu una reduïda mostra de campanyes, treballs i iniciatives
fetes en els darrers mesos. Darrere de cada línia o de cada imatge hi
ha un treball continuat durant setmanes o mesos. 
Amb èxit o sense ell, però sempre buscant avançar. 
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El Sindicat denúncia els
atacs contra l’ensenya-
ment del valencià i la ins-
trumentalització política
de la llengua per la dreta
política i mediàtica.

Arranca la campanya
‘encara toca!’, per l'aug-
ment de salaris, millora
de plantilles, reducció
d’hores i ràtios i gestió
democràtica.

Març 2020. Conselleria
suspén les classes pel
coronavirus i ordena que
els centres resten oberts.
STEPV s’oposa i inicia una
campanya pel tancament
total dels centres.

Actuacions en la Mesa
Sectorial del Ministeri per
la Covid-19.

Propostes sobre l'ajorna-
ment de les oposicions de
secundària a 2021 i de pri-
mària a 2022.

El sindicat demana unes
condicions mínimes per a
la primera desescalada.

Actuacions sobre l'ava-
luació, promoció i titula-
ció de l’alumnat.

STEPV exigeix un pla de
contingència previ al
retorn a les classes.

El Sindicat treballa per un
pla de xoc per al nou curs.

El Sindicat crítica la no
negociació de la norma-
tiva sobre àmbits en
secundària.

STEPV participa activa-
ment en el fòrum educa-
tiu format per l'adminis-
tració i representants de la
comunitat educativa.

Diverses publicacions
monogràfiques sobre
l’educació en temps de
pandèmia.

Actuacions en l’ISEA en
relació amb les
instal·lacions i el perso-
nal dels ensenyaments
artístics superiors.

Negociació de les instruc-
cions d’inici de curs dels
diferents ensenyaments.

Campanya sobre incidèn-
cies en els desdobla-
ments d’FP.

El Consell Nacional
d'STEPV aprova l’acord
de reducció d’hores lec-
tives de primària i
secundària.

Elaboració de la guia del
pla de contingència i con-
tinuïtat en el treball per a
la “nova normalitat”.

Actuacions sobre l’orga-
nització del curs derivada
de la pandèmia: grups
bombolla, àmbits en pri-
mer d’ESO, alternança de
classes en la resta de
nivells i etapes, reajusta-
ment dels currículums,
vigilància de les normes
de seguretat...

Actuacions perquè el pro-
fessorat interí mantinga la
plaça adjudicada en
casos de la Covid-19 o
quarantena.

Actuacions sobre les
proves de certificació
d’idiomes.

Campanya sobre més
plantilles en infantil i pri-
mària. ESO, Batxillerat i
FP reclamen més docents.

El Sindicat aposta per la
inclusió i demana més
recursos, formació i com-
promís docent.

STEPV reclama la nego-
ciació pendent en les
Escoles d’Idiomes.

Continuem les iniciatives
en la Formació
Professional per la inte-
gració en el cos A1.

El Sindicat elabora pro-
postes sobre les condi-
cions del teletreball.
Instem mesures comple-
mentàries i específiques
respecte als ensenya-
ments artístics i espe-
cials.
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El Sindicat demana treba-
llar en un ambient segur i
reclama màscares de pro-
tecció FFP2 per a tot el
personal i pantalla de pro-
tecció per al treball en
laboratoris i tallers. 

El Sindicat demana l'adap-
tació dels centres a les
noves necessitats sanità-
ries amb el condiciona-
ment dels espais interiors i
exteriors, qualitat de l'aire.
Assignació de la infermeria
escolar.

Iniciatives i propostes
sobre l'aprovació i des-
plegament de la LOMLOE
per a revertir les retalla-
des de la llei Wert i la
privatització i una educa-
ció laica.

Educació accepta la pro-
posta del Sindicat i destina
el 0,3% de la massa sala-
rial a abonar triennis i
sexennis al professorat en
pràctiques, reduir la bretxa
salarial entre homes i
dones i reforçar la plantilla
per a gestionar les borses. 

Campanya "reforcem
l’educació, dignifiquem la
tasca docent" en la qual el
sindicat exigeix recuperar i
millorar les condicions
laborals.

Vaga contra les oposicions
en temps de pandèmia.

El sindicat exigeix obrir
borses de treball.

Actuacions en la comissió
de seguiment de l’acord de
professorat interí.

Actuacions sobre el 5 d'oc-
tubre, dia mundial del per-
sonal docent.

Critiquem la deriva del
poder judicial contra l’au-
togovern valencià  en la
sentència del Suprem que
anul·la part del decret de
l’ús del valencià en l’ad-
ministració.

Presentat el manifest “no a
les oposicions en plena
pandèmia”.

El sindicat contra la sen-
tència del TS a favor de la
concertació del batxille-
rat.

El sindicat s’hi oposa a
avançar a maig les oposi-
cions de 2021 i convoca
accions de protesta perquè
l’elevat volum de faena
impedirà al professorat
afectat preparar-les en
condicions.

Treballem en la Mesa
Sectorial el protocol de
coordinació entre la
Conselleria d’Educació i la
de Polítiques inclusives per
a l’alumnat de l’atenció
primerenca.

Actuacions sobre la inte-
gració del professorat tèc-
nic d’FP en el cos de
secundària.

Propostes per a l'abona-
ment de triennis i sexen-
nis al funcionariat en
pràctiques.

Actuacions en relació amb
les persones suspeses en
les oposicions de mestres
de 2016 i 2018.

Propostes sobre la xarxa
de Conservatoris de
Música i Dansa de la
Generalitat.

Recurs contra l’horari del
professorat d’orientació
en CEIP i CEE.

Concentració per reivindi-
car un increment salarial
del personal públic que
permeta la recuperació del
poder adquisitiu.

Recursos i unitats didàcti-
ques per a treballar el 25N.

Jornada a Castelló sobre
Salut Mental amb motiu de
la setmana internacional
de la Diversitat Funcional.

STEPV guanya una sentèn-
cia sobre un permís de
paternitat.
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STEPV va convocar
assemblees de professorat
per a informar i valorar
totes aquestes mesures, a
més, es va elaborar una
Guia de Preguntes fre-
qüents que està actualitza-
da per respondre als dub-
tes que s’originen al Pla de
Contingència. 

Des de l’àrea de Serveis
Jurídics i la de Salut
Laboral, el Sindicat va pre-
parar un recurs potestatiu
de reposició davant el per-
sonal especialment sensi-
ble i vulnerable davant la
COVID-19.

Hem sol.licitat a l`admi-
nistració màscares FFP2 i
purificadors amb filtre
HEPA H13 per als centres
educatius; hem elaborat un
decàleg d’actuació davant
les baixes temperatures;
hem denunciat l’adminis-
tració en la Inspecció de
Treball i a l’INVASSAT per la
situació dels centres edu-
catius per l’onada de fred;
hem informat sobre la
vacunació del personal
docent i no docent; hem
enviat al·legacions al Pla de
Contingència per a l’orga-
nització i desenvolupament
de la prova de nivell C1 de
coneixement de valencià;
hem realitzat una guia de
preguntes i respostes sobre
la vacunació en educació;
hem sol·licitat l’augment
plantilla INVASSAT, hem
denunciat que el pla de
contingència per a les opo-
sicions docents sobrecarre-
gava els tribunals; ens hem
reunit amb  el representant
d'ADEEP (associació de
directors de CEE), per con-

sensuar i valorar el proto-
col d’agressions que s`està
elaborant per als centres
d`Educació Especial; hem
informat sobre les comis-
sions de serveis per infor-
me d'aptitud medicolaboral
per al lloc de treball; hem
demanat aclariments a la
Conselleria sobre la segona
dosi de la vacunació; hem
sol·licitat el tancament dels
centres educatius per
l’onada de fred; vam  facili-
tar un model de manifest
als centres educatius amb
les mesures que caldria
implementar de forma
urgent per reduir riscos i
garantir que els centres
siguen més segurs mentre
continuen oberts...

Hem fet diferents inicia-
tives en relació a com
actuar davant les baixes
temperatures i l’onada de
fred a conseqüència de la
borrasca Filomena, i l’as-
sessorament de com pro-
cedir a realitzar la denuncia
davant Inspecció de
Treball... que també va fer
el propi STEPV.

Aquest curs, el Sindicat
ha presentat  noves mesu-
res  i al·legacions i reivindi-
ca mesures adequades per
garantir la salut de les per-

sones treballadores. Hem
aportat al·legacions   de
millora als Plans de
Contingència.

A més, amb caràcter
ordinari, des de l’àrea de
Salut laboral s’atén les
adaptacions del lloc de tre-
ball; el procediment, asses-
sorament i resolució de
problemes per la no adap-
tació del centre de treball
després de la prescripció
(INVASSAT); els canvis de
lloc de treball; els proble-
mes derivats de l’actuació
de les mútues; l’assessora-
ment de prevenció en casos
de possible assetjament
(per raó de sexe, discrimi-
nació i conflictes)... 

STEPV està a la vostra
disposició amb la finalitat
que ens feu arribar les vos-
tres propostes de millora,
les vostres inquietuds i
amb la finalitat de millorar
qualsevol qüestió relacio-
nada amb la seguretat i
salut laboral.

Compromesos amb la seguretat
i la salut del personal educatiu

Des de l'àrea de Salut Laboral de l'STEPV s'ha treballat de valent per plantar cara a
l'administració i exigir les màximes condicions de seguretat perquè les treballadores i
treballadors del món educatiu pogueren assumir els reptes que ha plantejat la pandèmia.

Durant aquest període el Sindicat no ha deixat de presentar propostes i al·legacions i
reivindicar mesures adequades per garantir la salut de les persones treballadores. Hem
aportat la majoria, per no dir la totalitat, de les propostes de millora als Plans de
Contingència. Un fet que ha possibilitat que es reduïren les possibilitats de contagi als
centres i es poguera donar continuïtat a la docència als centres educatius valencians.

Actuacions realitza-
des pel Sindicat en
matèria de Salut
Laboral: que hem
fet i que hem
sol·licitat.
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Segona versió del pla de
contingència.
Tot i que els comités de
seguretat i salut laboral no
van participar en la
modificació, com marca la
llei, STEPV va presentar-hi
al·legacions. A més, va
elaborar una guia de
preguntes frequVents.

Recurs de reposició. 
Es prepara un recurs
perquè les persones
especialment vulnerables
puguen minimitzar els
riscos en el centre docent.

Màscares FFP2. 
Sol·licitem a l'administració
màscares protectores FFP2.

Millores per al pla de
contingència. 
Tot i l’empitjorament de la
situació sanitària,
Conselleria no atén cap de
les demandes. STEPV
presenta una nova llista de
mesures per a incorporar-
les al pla de contingència.

Fòrum educatiu. 
Demanda perquè reunisca
el fòrum amb caràcter
immediat per a reclamar
noves mesures.

Tancament de les escoles.
Reclamem ajornar la
represa de l’activitat lectiva
a l’11 de gener. Han

augmentat els contagis i les
temperatures han baixat
més, a consequVència de la
borrasca Filomena.
Per a denunciar la situació,
STEPV s’assessora davant
de la inspecció de treball.

Onada de fred. 
Es presenta una denúncia
davant de la inspecció de
treball i l’Invassat arran de
la situació que pateixen els
centres educatius per
l’onada de fred.

Més protecció, no a les
oposicions.
El Consell Nacional
demana més mesures de
protecció i socials i rebutja
la convocatòria d’oposicions
en 2021.

Fòrum Educatiu.
reclamem més mesures de
protecció.

Tancament d’aules. 
Si no es poden garantir les
mesures de seguretat,

STEPV demana el
tancament d’aules o
centres.

Calen més mesures. 
El Consell Nacional aprova
una campanya per a
reclamar més mesures de
seguretat en els centres.

Noves mesures anticovid a
Alacant, Castelló i València.
Els comités de seguretat i
salut laboral acorden un
seguit de noves.

Manifest. 
El sindicat facilita un model
de manifest per a reclamar
unes mesures a
implementar de forma
urgent a fi de reduir riscos.

Vacunació del personal. 
STEPV valora la vacunació
imminent, però manifesta
la preocupació per les
persones de més de 55
anys.

Proves d'idiomes. 
S’envien al·legacions al pla
de contingència de la prova
de C1 de coneixements de

valencià i d'altres proves i
idiomes.

Guia sobre la vacunació.
STEPV elabora i difon una
guia amb preguntes i
respostes sobre la
vacunació.

Més personal per
l’INVASSAT. 
el sindicat aconsegueix
l’augment de la plantilla de
l’institut valencià de
seguretat i salut en el
treball.

Pla de contingència per a
les oposicions. 
s’aprova, però el sindicat
adverteix de nou que no es
donen les condicions
perquè es realitzen.

Salut
Laboral: 
què hem fet?



més
de 40.000
telefonades
contesta-

des

GUIES,
REVISTES i PUBLICACIONS

sobre Permisos i llicències, Triennis
i sexennis, Fase de pràctiques,

Jubilacions, Comissions de servei,
Oposicions, Concurs de Trasllats, Pla de
Contingència, Adjudicacions: professorat
provisional, en pràctiques, reingressat,
interí, difícil cobertura... Al·legacions
a l'arranjament escolar. Oposicions:

tribunals i comissions de selec-
ció, Desplaçaments i supres-

sions, Càtedres

centenars de
dubtes i informa-
cions resoltes en els
grups de Facebook

i altres xarxes
socials 

més de 2.000
missatges i infor-
macions enviades
pels canals de
Telegram i
WhatsApp
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