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Condicions laborals 

- Negociació de les plantilles dels diversos ensenyaments (recuperació del tutor/a en tots 
els CEIP, desdoblaments secundària, FP, departament d’orientació, etc., i millora en la 
resta d’ensenyaments). Reducció de les càrregues burocràtiques. Dotació del PAS 
necessari.  

- Reducció de la càrrega lectiva (retornar, com a mínim, a abans de 2012), especialment 
després del que es va aprovar en el Congrés dels Diputats la setmana passada. 

- Recuperació de la reducció de jornada a majors de 55 anys. 

- Recuperació del poder adquisitiu del professorat (des de 2010 hem perdut entre 14'4 i 
16'4 punts). Abonament del complement Mestres ESO a tot el personal afectat. 
Abonament retroactiu del complement de càrrecs directius des de 2013 atenent la nova 
classificació de centres. 

- Actualització de la normativa de permisos, llicències i excedències. En la Mesa Sectorial 
del 4 de maig en què vam tractar les mesures per al present curs, el SAE va afirmar que 
es negociaria en mesa i no apareix en el calendari. 

- Eliminar els descomptes en les absències per malaltia sense baixa mèdica a partir del 4t 
dia. 

- Aprofundiment en la reducció de les ràtios. En la Mesa Sectorial del 4 de maig en què 
vam tractar les mesures per al present curs, el SAE es va comprometre a estudiar la 
proposta de STEPV de reducció de ràtio en els grups amb alumnat amb necessitats 
específiques de suport educatiu i estudiarà els casos en què es podria aplicar.  

- Negociació del pla d’infraestructures educatives. En la Mesa Sectorial del 4 de maig en 
què vam tractar les mesures per al present curs, el SAE es va comprometre a convocar 
reunions periòdiques per a informar de l’evolució del Pla Edificant. 

- Negociació del pla d’inversió en equipaments de FP. 

- Nova normativa d’itineràncies. Continua aplicant-se la que va retallar el govern anterior. 

 

 



Professorat interí 

- Pacte d’estabilitat del professorat interí davant l’oferta pública d’ocupació. Quines 
mesures pensa prendre la Conselleria per a garantir-ho? En secundària però també en 
primària.  

- Creació d’un departament específic per a resoldre les borses de treball. Obertura 
permanent de les borses de treball.  

- Mesures per garantir el pagament de les nòmines en el primer trimestre del curs escolar, 
incloses les substitucions en el mes. Cal solucionar d’una vegada el problema de personal 
de la Conselleria d’Educació i de les DT perquè els procediments funcionen correctament. 
Cal crear una nova DT a València i una altra a Alacant.  

Valencià i llengües estrangeres 

- Negociació de l’aplicació de llei de plurilingüisme. Dades sobre l’aplicació del 
plurilingüisme i previsions.  

- Regulació exempció mentre no es modifique la LUEV. 

- Convalidacions títols entre els territoris de llengua catalana. 

- Pla de xoc de formació en valencià (també en llengües estrangeres). 

- Solució a la situació de mestres especialistes d’anglès.  

Salut laboral 

- Desplegament de la normativa de salut laboral i compliment de l’acord de legislatura en 
la funció pública respecte a aquesta qüestió. 

- Revisió del protocol d’assetjament. 

- Negociació del protocol d'actuació de la Conselleria d’Educació davant agressions i/o 
assetjament a docents per part d’alumnat o famílies. 

- Recuperació del servei de prevenció de salut laboral propi docent i dotació de personal 
suficient  i substitució de les baixes, per fer efectives totes les mesures previstes i d'obligat 
compliment que demana la pròpia administració. 

Formació del professorat 

- Formació en l’horari de treball. 

- Recuperar i ampliar l’oferta en centres de treball. 

- Regulació dels CEFIRE, que s’havia d’haver negociat ja fa dos cursos. 

Sistema educatiu: 

- Normativa de Formació de Persones Adultes i pla d’actuació per a la millora de les FPA. 

- Normativa dels centres d’Educació Especial i pla d'actuació per a millorar.   



- Pla d’actuació per a la millora dels CRA. 

- Convocatòria d’una Mesa sobre les EOI, i la situació actuals d’aquest centres on 
participen les tres direccions generals relacionades amb aquest tema (la Direcció General 
de Personal i Centres, de Política Educativa i de Política Lingüística). 

- Catalogació de les places dels SPES.  

- Desplegament del decret d’inclusió. Pla d’atenció a l’alumnat sord.  

- Etapa 0-3 anys. 

- ROF de tots els ensenyaments. 

- Calendari escolar (basat en criteris pedagògics). 

- Negociació de la provisió de llocs a centres amb elevada mobilitat del professorat. 

- Negociació de la normativa que regula el nombre de membres d’un equip directiu per tal 
d’evitar que siguen direccions unipersonals.  

- Planificació de la formació professional ocupacional i de les acreditacions professionals 
als centres de FP i ERE 

Consell Escolar Valencià 

- Nova llei que regule el Consell Escolar Valencià. 


