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REFORCEM LA
PARTICIPACIÓ
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 introduït una nova forma de treball telemàtic on el contacte personalitzat, 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

QUÈ HEM
FET EN ELS
DARRERS
MESOS ?

- més de quaranta mil telefonades ateses.
- l'atenció continuada a les xarxes i al correu electrònic.
- nombroses assemblees informatives telemàtiques.
- múltiples i diverses campanyes.
- interminables sessions destinades a elaborar i proposar
actuacions en relació amb la pandèmia i als plans de contingència.
Moltes d'aquestes iniciatives han tingut una resposta positiva.
Moltes altres, no. Però darrere de totes està el treball fet i l'esforç 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 ensenyament.

RENDIM COMPTES
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Què fa el Sindicat?
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l'Ensenyament -STEPV-Iv-, és una organització sindical
formada per personal docent i no docent de tots els
sectors de l'ensenyament, des de l'etapa d'infantil fins
al món universitari.
Està format per persones que s'agrupen per defendre
els interessos professionals des d'una perspectiva unitària del sistema educatiu. A més d'atendre el món
laboral, el sindicat està compromés amb la defensa
dels drets personals i col·lectius. Treballem junts per
una societat més justa i solidària i per l'emancipació de
totes les persones que pateixen qualsevol classe
d'opressió.
Les persones permanents del sector d'ensenyament
privat d'STEPV-Iv, legalment representats en les urnes
en les eleccions sindicals, donen assistència a totes i
tots els treballadors que estan contractats per empreses privades que tenen com activitat fonamental l'ensenyament. Abastem des de centres concertats, privats
absoluts, Centres d'Educació Especial, centres de
menors, centres d'educació infantil, acadèmies de
perruqueria, escoles de música- ensenyament no
reglat-, universitats privades... que sumen al voltant de
250 centres a tot el territori valencià. Disposem de més
de 80 persones delegades obtingudes en centres agrupats en els distints convenis laborals i dediquem esforços a les necessàries tasques d'organització, producció
i elaboració d'eines de treball que ens garanteixen
poder arribar de manera rigorosa, seriosa i adequada
als centenars de persones afiliades que confien en la
nostra professionalitat sindical i, per extensió, a tot el
personal dels seus centres.
Per a dur endavant aquesta tasca comptem amb quatre
permanents que atenen els centres de Castelló,
Alacant i València. Els temps que ens ha tocat viure són
durs, som conscients d'aquest fet, i més encara atesa
la competència sindical i els obstacles de les patronals
per a desplegar la nostra acció sindical en els centres.
Estem en un any preelectoral i l'ajuda de totes i tots
vosaltres ens és necessària. Hem de trobar sinergies
que motiven i il·lusionen les companyes i companys
dels centres que simpatitzen amb la nostra tasca, però
que mai han fet el pas decisiu de representar el nostre
sindicat en les eleccions dels seus centres. Per a això,
les eleccions sindicals són un escenari que serveix per
a triar delegades i delegats en alguns centres o conformar els comités d'empresa en altres. Això es determina la representativitat de cada sindicat en els òrgans de
representació: Meses sectorials o Meses de negociació.
I També serveixen per a mesurar la força del moviment
sindical per encarar els processos de negociació, i de
mobilització si arriba el cas.

VII CONVENI COL·LECTIU
D’EMPRESES D’ENSENYAMENT
PRIVAT SOSTINGUDES
TOTALMENT O PARCIALMENT
AMB FONS PÚBLICS

CONVENI COL·LECTIU NACIONAL DE CENTRES D’ENSENYAMENT
PRIVAT DE RÈGIM GENERAL O ENSENYAMENT REGLAT SENSE CAP
NIVELL CONCERTAT O SUBVENCIONAT

Sindicat de Treballadores i Treballadors
de l’Ensenyament del País Valencià

3 / QUÈ HEM FET EN ELS DARRERS MESOS

STEPV INFORMA

Més d’una vegada t’ho hauràs preguntat.
Alguns dels seus treballs són ben visibles, altres no.
Potser penses que no fa res que a tu t’afecte o t’interesse. Però moltes coses relacionades
amb el teu treball són part d'una activitat, moltes vegades invisible, que realitzen els sindicats, i entre ells STEPV, tant si es 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.

En els darrers anys s'ha produït una vulneració sistemàtica dels acords laborals que garantien unes condicions
de treball dignes per als professionals dels centres que
estan baix un dels nostres convenis. L'anterior govern
central durant el seu mandat es va caracteritzar per un
menyspreu absolut a la negociació col·lectiva i un incompliment sistemàtic de les condicions de treball pactades
en els convenis col·lectius. El màxim exponent el tenim
en la reforma laboral de 2012. Anys després, els professionals continuem patint retallades salarials que han
rebaixat el poder adquisitiu i s'ha perdut gran part dels
beneficis socials que tenien. També hem de treballar
molt més amb menys recursos i amb un increment sostingut de la càrrega de treball que comporta conseqüències directes sobre la qualitat de l'educació.
No obstant això, des del sindicat vam pressionar a l'administració actual per revertir les retallades imposades
els darrers anys per l'anterior govern.

2 Un exemple va ser la recuperació de la paga extraordinària de Nadal 2012, cobrada un 50% en la nòmina de
desembre de 2015 i l'altre 50% en la de juliol de 2016.

2 Destaquem també la campanya que vam encetar perquè Conselleria aprovarà una resolució per fer efectiu
l'abonament de les nòmines dels docents en centres concertats d'FP bàsica i Dual a desembre de 2015.
2 Vam pressionar perquè s'abonaren els endarreriments generats en la nòmina de juliol de les hores de desdobles en cicles formatius específics, sense cobrar des de
setembre de 2015.

2 Vam insistir des del principi de la legislatura del nou
govern en negociar la normativa que regula les hores de
desdoblaments en aquelles famílies per damunt de la ràtio
mínima en els cicles de grau mitjà i superior.

2 En la negociació de l'Ordre del PAM (àmbit de la
Comissió de Seguiment) el Sindicat va lliurar un informe a
la Direcció de Política Educativa sobre la necessitat de la
regulació en l'Ordre del programa PMAR de 3r de l'ESO i del
programa PR4 aula de reforç per a atendre a alumnat amb
NEE en els centres concertats. Així, aconsegurirem evitar
la pèrdua de 1.800 hores que ja estaven concertades en els
programes de diversificació curricular per l'entrada de la
normativa LOMQE que afectava 2n cicle de l'ESO. Així, vam
evitar reduccions de jornada forçoses o, en el pitjor dels
casos, la pèrdua de llocs de treball en el sector.

2 En reunió del Sindicat amb Conselleria, vam proposar
negociar la reactivació de la borsa de centres en crisi que
feia cinc anys que estava aturada per la inoperància i poca
voluntat de diàleg de l'anterior govern i patronals. STEPV-Iv
va signar posteriorment l'addenda de Recol·locació el 13 de
març de 2017, tan important per al nostre sector.

2 En relació amb la paga d'antiguitat (paga de vint-icinc anys), el Sindicat va proposar solucions per a contemplar un augment en la partida variable dels pressupostos i
evitar un procés judicial innecessari, que ajorna el cobrament i que a la fi Conselleria acaba pagant i, a més, assumint les costes i els interessos de cada procés judicial. La
negociació d’aquesta reivindicació històrica del sindicat va
ser acceptada per a ser regulada en l'Ordre d'Admissió de
concerts i pagament delegat que, a hores d'ara, continua
bloquejada per la Conselleria d'Hisenda.
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2 La negociació de la formació més apropiada pel
professorat dels centres atenent a les seues necessitats i inquietuds i com organitzar-la.

D

es de l’STEPV entenem l’escola
concertada com un servei adreçat
a la societat que ha d’avançar cap a
l’homologació funcional i laboral. Les
condicions laborals dels professionals dels
nostres centres s’han vist agreujades des de
2010 amb les distintes retallades.
Les treballadores i els treballadors de
l’ensenyament ens hem mobilitzat de
manera solidària amb els sectors més
vulnerables, hem donat mostres de
comprensió i hem exigit solucions als greus
problemes socials. Ho hem fet i seguirem
fent-ho perquè és de justícia.
Ara, a més d’eixes exigències, toca
recuperar i posar en primer pla la defensa
les nostres legítimes reivindicacions i
drets laborals. Per a millorar la qualitat
educativa, ara també exigim en veu alta que
es respecte la nostra dignitat. Ja toca!

2 Continuar amb la campanya de desjudicialització
de la paga vint-i-cinc anys (paga antiguitat).

2 Millora de les condicions laborals i salarials del
Personal d'Administració i Serveis (PAS) i dels professionals dels centres d'Educació Especial.
2 Manteniment de la jubilació parcial en les condicions dels acords de 2013.

2 Cobrament de totes les substitucions des del
primer dia sense vulnerar el conveni col·lectiu VII de
concertada. Cal arribar a un acord per solucionar el
NO abonament de la nòmina fins que no passen cent
dotze dies quan el substitut/a cobreix una substitució
d'un mestre/a generalista en l'etapa de primària.

2 Recuperar el poder adquisitiu que vam patir
igualment per les retallades dels R.D. de 2008
Zapatero (5%) i del R.D. de dèficit públic de 2012 de
Rajoy.
2 Homologació retributiva -complement de formació, sexennis- amb la xarxa pública: "a igual treball,
igual salari".

2 Reducció de la jornada lectiva en totes les etapes
educatives, de 25 hores a 23. El Sindicat ha proposat
als diferents sindicats del sector formar un front comú
de cara la conselleria. Hem fet dues reunions per a
elaborar un document base on es detalle aquesta
reducció de jornada per a negociar-les amb les patronals del sector, prevista per a partir de gener de 2022.

2 Millora de les condicions laborals en tots els convenis col·lectius amb la finalitat d'apropar-nos a les
condicions del conveni de concertada.

2 Continuar, en l'àmbit de l’estat, amb la campanya
de la Confederació d’STEs d'entrar en la revisió dels
contractes de relleu i jubilacions parcials segons les
condicions que marcava l'anterior reforma de pensions. Cal recordar que els acords col·lectius d'empresa que permetien a totes les treballadores i treballadors acollir-se a unes condicions molt més favorables
que l'anterior llei de pensions, va ser una mesura que
inicià i promogué STEPV-Iv per a tots els centres concertats i privats abans de l'entrada en vigor de l'actual
reforma de pensions de 2013, sent desqualificats de
manera injusta per la resta de sindicats del sector.
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Alacant
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5 - 12. C.P. 03005
Telèfon: 96 598 51 65 . Fax: 96 512 66 26
alacant.stepv@intersindical.org
Castelló
Marqués de Valverde, 8. C.P. 12003
Telèfon: 964 26 90 94. Fax: 964 23 29 52
castello.stepv@intersindical.org
València
Juan de Mena, 18-baix. C.P. 46008
Telèfon: 96 391 91 47. Fax: 96 392 43 34
valencia.stepv@intersindical.org

ELS NOSTRES DRETS

JA TOCA!
ENSENYAMENT PRIVAT CONCERTAT
els teus drets

2 La negociació de les plantilles, a actualitzar
d'acord amb la realitat actual dels centres i que portem sense cap increment des de l'addenda del 2007.

El nostre treball en la
Comissió de seguiment

JA TOCA!

Aprofitant el tarannà negociador de la primera legislatura d'aquesta Conselleria, el Sindicat va insistir en
la necessitat de fixar un calendari de reunions de la
Comissió de Seguiment de l'Acord del 96
d'Implantació de la Reforma Educativa en centres
concertats per tractar els punts pendents. Aquestes
reivindicacions les vam recopilar en una campanya
anomenada "Ja Toca" on demanàvem:

JA 01
privada.stepv@intersindical.org
stepv.intersindical.org

#jaToca
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Acords i negociacions
D'altra banda, cal destacar la negociació del Decret
d'Inclusió i la posterior Ordre que el desplega on vam
criticar la manca de concreció en l'Ordre i vam insistir
en la necessitat de negociar les plantilles que si no
s'actualitzen complicarà el desenvolupament correcte
de l'Ordre d'Inclusió en les etapes d'infantil i primària i
en els centres d'Educació Especial, encara pendents de
negociació. I també hem tornat a insistir que cal ajustar
les ràtios, en infantil i en la resta d'etapes escolars.
Entenem que l'Ordre no explica que tractament han de
portar aquelles famílies que rebutgen ser ateses en primera instància pels Consells Municipals de Serveis
Socials (CMSS). A més, no concreta el personal que fa
falta per dur endavant tan ambiciós decret perquè defineix els nivells d'actuació però no detalla els recursos
humans que atendran eixos nivells.
En relació al conveni d'infantil, el Sindicat ha manifestat a través d'una campanya per xarxes i en els centres
d'infantil el seu rebuig a la signatura del XII Conveni
Col·lectiu de Centres d'Assistència i Educació Infantil
que va entrar en vigor el mes de juny de 2019. Aquest
conveni és d'aplicació en el primer cicle d'infantil (0-3
anys) en centres privats i de gestió indirecta. Des de feia
7 anys les negociacions referents a aquest conveni estaven enquistades, amb unes taules salarials congelades,
i que van continuar congelades amb la signatura de la
resolució de les taules salarials del 2015 pels mateixos
sindicats que ara tornen a rubricar el XII Conveni, perpetuant d'aquesta manera la precarietat laboral a les
quals estan sotmeses les professionals d'aquests centres, la majoria dones.
El Sindicat va signar l'Acord per a l'Organització i el
Desenvolupament del Curs 2020-2021 entre la
Conselleria d'Educació, les organitzacions empresarials i sindicats que, després d'un any de pandèmia,
possibilitava la dotació extraordinària de recursos econòmics i d'increment d'hores addicionals de professorat
necessàries per a un adequat funcionament dels centres en el curs 2020/21.
En aquest mateix any, el sindicat va signar la pròrroga
de l'Acord de jubilació parcial que obliga a que les
patronals hagen de contractar a la persona rellevista de
la borsa de centres en crisi del sector perquè se li aplique a la persona jubilada parcial, una reducció en la
seua jornada laboral del 75%, i no del 50%. També vam
signar l'Acord de Lactància arran l'entrada en vigor del
Reial decret llei 6/2019 de Mesures Urgents per a la
Garantia de la Igualtat de Tracte i d'Oportunitats entre
Dones i Homes en l'Ocupació. Abans, el Sindicat havia
sol·licitat i va presentar propostes de millora per a
l'aplicació del Reial decret llei que modifica en el seu
article 37.4 l'Estatut dels Treballadors per poder gaudir
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del permís de lactància els dos progenitors de manera
simultània per al personal en pagament delegat. I
També vam demanar l'augment del 2% de la pujada
salarial en el Complement retributiu valencià per
homologació amb els docents funcionaris.
STEPV-Iv, a través del diàleg en les reunions de la
Comissió de Seguiment de concertada, ha aconseguit
que els endarreriments pendents del 2008 s'abonen
d'ofici en les nòmines del personal docent en pagament delegat.
Finalment, cal afegir que sempre que ha sigut possible, el sindicat ha intentat confluir amb altres forces
sindicals i amb acords amb l’administració i les patronals del sector amb sinergies que possibiliten una
millora en la vida laboral de les treballadores i treballadors dels centres. En aquest sentir, destaquem
l'especial valoració que fem de la relació amb les cooperatives d'ensenyament, atés que compartim un
mateix model d'ensenyament en valencià i amb les
quals, sempre que hem pogut, ens hem emplaçat per
intentar millorar les condicions laborals de les treballadores i treballadors dels centres d'ensenyament
privat concertat.
Des del Sindicat som especialment sensibles amb les
treballadores i treballadors que estan baix convenis
on les condicions laborals són més dolentes, com són
els professionals dels centres d'educació especial
específics o els professionals de les Escoles i
Acadèmies de música, on treballem per actualitzar les
novetats en les negociacions i atenent i resolent les
dificultats dels seus professionals.

Totes les reivindicacions les
trobaràs en el web de l'ensenyament privat
https://stepv.intersindical.org/noticie
s/ensenyament_privat
Si veieu, són moltes les reivindicacions
que hem proposat i negociat tant amb
patronals i amb l'administració en els
darrers anys per intentar millorar les
condicions laborals de les persones
treballadores. Esperem continuar
avançant al teu costat en els objectius
que ens queden per aconseguir, i sols
serà possible avançar cap a unes
condicions laborals i salarials més justes
en el sector si ens dones el teu suport en
el treball de cada dia o en les pròximes
eleccions al teu centre.
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Salut Laboral:
què hem fet?
Des de l'àrea de Salut Laboral de l'STEPV s'ha
treballat de valent per 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.
STEPV va convocar
assemblees de professorat
per a informar i valorar
totes aquestes mesures, a
més, es va elaborar una
Guia de Preguntes freqüents que està actualitzada per respondre als dubtes que s’originen al Pla de
Contingència.
Hem sol.licitat 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’administració
en la Inspecció de Treball i
a l’INVASSAT per la situació dels centres educatius
per l’onada de fred; hem
informat sobre la vacunació del personal docent i
no docent; hem realitzat
una guia de preguntes i
respostes sobre la vacuna-

ció en educació; hem
demanat aclariments
sobre la segona dosi de la
vacunació; hem sol·licitat
el tancament dels centres
educatius per l’onada de
fred; vam facilitar 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 iniciatives en relació a com
actuar davant les baixes

temperatures i l’onada de
fred a conseqüència de la
borrasca Filomena, i l’assessorament de com procedir a realitzar la denuncia davant Inspecció de
Treball... que també va fer
el propi STEPV.
A més, amb caràcter
ordinari, des de l’àrea de
Salut laboral s’atén les
adaptacions del lloc de treball; el procediment,
assessorament i resolució
de problemes per la no
adaptació del centre de
treball; els problemes
derivats de l’actuació de
les mútues; l’assessorament de prevenció en
casos de possible assetja-

ment (per raó de sexe, discriminació i conflictes)...
STEPV està a la vostra
disposició amb la finalitat
que ens feu arribar les
vostres propostes de millora, les vostres inquietuds i
amb la finalitat de millorar
qualsevol qüestió relacionada amb la seguretat i
salut laboral.
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dubtes i informacions resoltes en els
grups de Facebook
i altres xarxes
socials

més
de 40.000
telefonades
contestades

GUIES,
REVISTES i
PUBLICACIONS

més de 2.000
missatges i informacions enviades
pels canals de
Telegram i
WhatsApp
Col·lec
Conveni

tat
nt Concer
nsenyame
tiu de l’E
enyade l’Ens e a

tubr
Col·lectiu
Conveni passat 13 d’oc seues
del VII
a les
r el
ciacions
comença damunt la taulnegociadora.
Les nego certat van
r
a
eva posa
n en mes de les man ment Con patronal
que esta
La
de cap drets labo
Madrid. s als sindicats pot aceptar
ment els
no
sector.
proposte s que STEPV considerable conveni del
a
ual
Proposte que empitjor
en l’act
olidats
res, atés ja tenim cons
rals que
sa
hore
PV
STE
ar de 25
NAMENT
pleta, pass
POSICIO
ada com etapes.
les
de la jorn
Reducció lectives en totes
l
s
de julio
de
23 hore
ves al mes
Passaria de
RONAL
s no lecti juliol.
ió
docent.
TES PAT
40 hore
ral del
de
realitzac
PROPOS
t per
ada labo hores amb la
nt tenim primers dies
8
r la jorn
organitza
Actualme
cursos
valen els
Augmenta s anuals a 1300re.
el
que equi
atòria de
lectiu tot
oblig
ser
ió
a
1.180 horehores en el cent
l passe
realitzac
totes les
No a la a.
u de julio
ri
no lecti
rol hora
pres
ode
cont
l’em
del
perí
QUADERNS
lació
iculat
DE L’ENSENYA
sobre el
Que el
la regu
MENT DEL l’acord
’ en l’art
ai,
juliol.
ment en
ió enPAÍS VALENCIÀ · clara
ns, espl
ntarietat formació que
mes de
indefinic
de
recia EXTRA INICI DE CURS d’exàme
ula ‘volu
Sindicat de Treballadores i Treballadors
E 2020
la para itzar activitats
Hi ha una res, que s’ap ara: correcció · SETEMBRetc.
de l’Ensenyament del País Valencià
es,
Eliminar
cent
a real
ts com
s, viatg
laboral
en els
eni per
a.
i no
d’activita
jornada
aescolar
QUADERNS DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ ·conv
EXTRA INICI DE CURS · SETEMBRE
docent
ri de la icats signants
l’empres2019
horària s, visites extr
proposa
personal
stre hora
sind
excursion
aris del
rd del regionals amb els
prec
l’aco
es
contract
les patr
Incloure
No als
signar
de
que van
laboral,
nt.
ada
doce
eni
ual
jorn
ract
del conv
de la seua
alitat cont r en el
la mod
etua
reducció s setmanals.
conveni ID i així perp
demana
hore
dins del
STEPV passar a 35
COV
s
Incloure sorgida de la t temporal.
37 hore
l
ES DE
modalita
r
tempora
onal
aquesta
menjado
del pers
PROPOST
conveni
onal de
laboral
A LES
del pers
jornada
NO
la
la
i
r
ALS
UES
eis,
OR
Augmenta ció i Serv
at
RES, DIG
stra
ETS LAB
Concert
d’Admini
SÓN CLA S TEUS DR
Privat
NCIES
ament
i neteja.
Ó DEL

l VII
cions de
Negocia

ES DE
PROPOST
NO A LES OCIACIÓ DEL
È DIEM
NEG
PER QU NAL EN LA
TADA
RO
LA PAT I VII DE CONCER
”
ORALS
CONVEN
ETS LAB
EN DR
ERE
PAS ENR
“NI UN

NECESSITEM LA TEUA PARTICIPACIÓ.
PERQUÈ ACÍ, TU DECIDEIXES.

Allioli

Allioli

ÈPOCA IV - EXTRA - Gener 2022 · STEPV-Iv
Juan de Mena, 18, baix. 46008 València. Telèfon: 963919147
ISSN: 1576-0197 · DIPÒSIT LEGAL: V-1.454-1981
FRANQUEIG CONCERTAT: 46/075

Sindicat
de Treballa
de l’Enseny
ament dores i Treballa
del País
Valencià dors

LA GUIA DE
L PR
LA GUIA DEL PROFESSORAT DELS CENTRES OFESSORAT
PRIVATS I
DELS CENTRES PRIVATS I CONCERTATS
DIFERÈ
LIDACI
IAR LES LA CONSO
SÍ A
S APREC
COM POT NAL, DIGUES
RO
LA PAT

Ens
STEPV

eny

CONCERTATS

202A0ll-io
21li
2019-20
Allio
li

LA INCL
USIÓ EN
ELQUADERN
L’ENSEN
SISTEMA
S DE L’ENSENYA
YAMENT
MENT DEL PAÍS
EDUCAT
CONCER
CAMPAN
IU · RETVALENCIÀ · EXTRA · GENER
2017
TAT · LA
RIBUCION
YA JUB
JUB
ILAC
QUADER
S DE
LOMQE
NS DE
L’ENSEN
· NORMAT IÓ PARCIAL STE ILACIÓ: GUIA
YAMENT
DEL PAÍS
PRÀCTIC
PV-I
IVA · INFA
EN LLE
VALENC
A.
IÀ · EXTRA
NGÜES
LAINICILOMQE
· NORMATIVA · INFANTIL, PRIMÀRIA,
ELS ITINERARIS DE
NTIL, PRIM v/STES · ELS
DE CURS
·
ITINERA
ESC
· SETEMB
ÀRIA, SEC
OLAR 2020 SALUT LABORA
RE 2018
RIS DE
SECUNDÀRIA · ENSENYAMENTS
NO OBLIGATORIS I DE RÈGIM ESPEUNDÀRIA
L · PER
LA
/2021
Sindic
MISOS
at de
de l’Ense
Trebal
I LLICÈNC · CAPACITACIÓ
CIAL · ELS PROGRAMES EDUCATIUS · ELS PROGRAMES
D’ENSENYAnyame ladore
nt del
s
IES · CAL
País i Treballadors
Valenc
ià
ENDARI
·
MENT PLURILINGÜE · CAPACITACIÓ EN LLENGÜES · SALUT LABORAL

PERMISOS I LLICÈNCIES · CALENDARI ESCOLAR 2018/2019

SEMPRE AL
TEU COSTAT

4XÛÜV
ODS
GHDQ DJDGŖDQWLJ
\V"
XLWD

LA GUIA
DELS C DEL PROFES
S
ENTRE
S CONC ORAT I
ERTATS

ol i
A2l0li
ERNS
QUAD

DE L’ENS

ENYAM

ENT DEL

CIÀ ·
PAÍS VALEN

allad
i Treb cià
ores Valen
allad País
de Treb t del
icat enyamen
Sind
de l’Ens

ors

18-19
EL

EXTRA

INICI

DE CURS

· SETEM

BRE 2021

ELS
ITINER
ARIS
SECU
DE
NDÀR
IA · EN LA LOMQ
CIAL
· ELS
E
SENY
PROG
AMEN · NORMATI
MENT
TS NO
VA
PLURIL RAMES
PERM
OBLIG · INFAN
EDUC
INGÜE
TIL,
ATIUS
ISOS
ATORIS
PRIMÀ
· CAP
I LLI
· ELS
ACITAC
I DE
CÈNCIE
PROG
RÈGIM RIA,
IÓ EN
S · CAL
ESPE
LLENG RAMES D’E
ENDA
ÜE
NSEN
RI ES
YACOLAR S · SALU
2018/2 T LABO
RAL
019
·

IA D
DELS
LA GU ESSORAT ATS I
F
PRO RES PRIV
CENT ERTATS
CONC

-22
2021

RESPONSABILITA
T CIVIL DEL
PROFESSORAT
D’ENSENYANÇA
PRIVADA I CONC
ERTADA

Allioli

SITUACIÓ ANTER
IOR
REFORMA · ARTICL A LA REFORMA · SITUAC
IÓ
DEL CODI · FEBRER 2017 POSTERIOR A LA
CODI CIVIL · ARTICLE 1.902
DEL PAÍS VALENCIÀ · EXTRACIVIL · ARTICLE
E 1904
1903.5 DEL
QUADERNS DE L’ENSENYAMENT
· PRESS
UPÒSITS · PROFE DEL CODI CIVIL · ACCIÓ DE
REPET
SSORS EN CAS
DELIMITACIÓ
DE DOL O CULPA ICIÓ
· RESPO
GREU.
PROFESSOR. APLICA NSABILITAT DEL CENTR
E DOCENT I
CIÓ DEL RÈGIM
DEL
A CASOS CONCR
DE SOLIDARITAT
ETS
· RESPOSTES

DEL
PERMISOS I EXCEDÈNCIES
AMENT
PROFESSORAT D’ENSENY
CONCERTAT
D’ENSENYAMENT
TIU D’EMPRESES
VI CONVENI COL·LEC
MENT AMB
TOTALMENT O PARCIAL
PRIVAT SOSTINGUDES

NS
UCIO · LA
FONS PÚBLICS
·
TRIB
S
· RE BORALS LOMQE ·
· PERMISOS · EXCEDÈNCIE
IS
ATIU
LA
LA
· MODELS DE SOL·LICITUD
EDUC BAIXES IS DE · CONVEN I
· MODELS DE SOL·LICITUD
AR
OS
EMA
T·
/22 GRAUS DE CONSANGUINITAT
IA
SIST ERTA ITINER NDÀR PERMIS R 2021 ·
EN EL T CONC . · ELS , SECU
ES ·
COLA
IÓ
GÜ
IA
CA
ES
EN
CLUS YAM
ARI
ÀCTI IMÀR
LLEN
LA IN NSEN
IA PR IL, PR CIÓ EN CALEND
GU
·
L’E
NT
TA
B
DE LACIÓ: · INFA
PACI ESFM
JUBI ATIVA RAL · CA ACIÓ
NORM T LABO S · FORM
SALU DÈNCIE
EXCE

xVXQGU
WRSDJD

FRQYHQLWHWVDODULDOTX
FRQFHUWD RWHVLWRWVHOVHWHQLPUHFRQ
HJXW
GD
WUHEDOOD
GRUVGHO SHU
D
$TXÛHT
XLYDO"
$XQDěQ
HTXLYDOH LFDSDJDOŖLPS
SHUFDGD QWDXQDPH RUWGHODTXD
QVXD
TXLQTXHQ
OLWDWH[WU OVHUÇ
XQDG
LDFR
DTX
DRUGLQÇU
DQWLJXLW HVWHVDXQDP PSOLW(TXLY
LD
DWLFRPS
HQVXDOLWD DOHQWFDG
HOFRPSO
WGHVDOD D
HPHQWUHOHPHQWVHVS
UL
WULEXWLXD HFìıFVH
XWRQāPL [FHSWH
4XDQSR
F
WVGHPD
$OFRPSO
QDUOD"
HPSUHVD LUDQ\VGŖD
QWLJXLWD

WHQODP
DWHL[D
2QHVWÇ
UHFRQHJ
(QOŖDUWL
XGD"
FRQFHUWDFOHGHO9,,
&RQYHQL
GD
&ROŢOHFW
LXGHOD
$TX

LOLF
SDJD" RUUHVSRQDE
RQDUDT

$OD&RQ
WD
QāPLQDHVHOOHULDSHUTX
ÛÜV
QSDJDP
HQWGHOH ODTXHDERQ
DOD
JDWDOV
OHVGRFHQ
3HUTXÛ
KHPGŖD
WV
3HUTXÛG
QDUDMX
YDHVWDE HVGHOH
ìSHUFR
EUDUOD
GRFHQWS OLUXQFDOHQG [FHSWHGRVD
"
DULGHSD
Q\VTXH
MXGLFLDOPHUSRGHUODF
REUDUKDJDPHQWTXD HV
HQW
GHGHPD OVHYRO
QDUOD
6XS

RVDXQ
VREUHFR
OŖDGPLQ

VWSHUD
LVWUDFLĂ
6ìSHUTX

"
HOVLQWHU ÛDPÜVGHOD
GHOVQRV HVVRVGHGHP SDJDGHXDER
WUHV6HU
RUD
QDU
YHLV-XU UHFODPDWVGH
ìGLFV
V

XHV

4XÛVĂQ

HOVLQWH
8QDTXD
UHVVRVG
SDJDUDOQWLWDWGHGLQH
HGHPRU
D"
HQOŖDERQ D&RQVHOOHULDUVTXHHOMXW
MDWFRQG
GŖ(G
DPHQWG
HPQ
HODSDJD XFDFLĂSH
UODGHP DD

RUD
4XÛUHLY
LQGLFD6
4XHHVW
7(39LS
GH RUQHDDERQDU
HUTXÛ"

LQQHFHVVSHUHYLWDUS GŖ2),&,FRP
HVWDYDD
DULTXHV DVVDUSH
UXQSUR
EDQ
ŖDOODUJD
DOYROWDQ FÜVMXGLF V
LDO
WGHGRV
4XÛHVW
DQ\V
ÇIHQW6
(OVLQGLF
7(39DO
DFRQVHJXDWYDHQFHWDU
UHVSHF
XQD
WH"
FDP
GHDQ LUODGHVMXGLF
\V
LDOLW]DFL SDQ\DSHU
ĂGHODS
DJD
/DS

UHVVLĂGH
OVLQGLFD
DTXHVWD
WKDDFR
UHLYLQGLF
QVHJXLWL
QHJRFLDF
DFLĂHQH
QWURGXLU
LĂGHODF
OFDOHQG

RQFHUWDG
DULGH
D

(OVLQGLF
DWFRQWLQ
GŖ(GXFDF
XDUÇLQVW
LĂSHUTXÛ
DQWDOD
ODSDUWLGD
&RQVHOOH
SUHVVLR
SUHVVXS
QHD+LV
ULD
GHVEORTX
RVWÇULDQ
HQG
HMDUODV
HFHVVÇUL DLKDELOLWH
LWXDFLĂ
DSHU
FLĂ
'HVGŖ67
(39VHJ
GHOHVWUH
XLP
EDOODGRU WUHEDOODQWS
OŖHQVHQ\D
HOVLQWHU
HVLWUHE
PHQWSUL
HVVRV
DOOD
YDWFRQFH GRUVGH
UWDW

5()25&
(0/Ŗ('
8&$
/$7$6& &,',*1,)
$'2&(
,48(0
17
67(39
,Y(16(
1<$0(1
735,9$7

