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Extra eleccions sindicals 2018

Notes sobre l’acció sindical de l’STEPV des de 2014

La pressió i la mobilització,
clau per a la recuperació de
condicions laborals

proposta tampoc no va ser acceptada
per la Conselleria. Per tot això el pacte
no ha avançat. Però el Sindicat continua
insistint en la necessitat d’aquest
pacte, sobretot després de la nefasta
experiència de les adjudicacions de
juliol de 2018 en el cos de mestres.

Les eleccions sindicals de 2014, celebrades amb una Generalitat governada pel Partit Popular,
van incrementar encara més l’hegemonia de l’STEPV. Des de 2015, les polítiques educatives
del nou govern del Botànic han protagonitzat alguns progressos però han deixat també
moltes expectatives frustrades. Els avanços rubricats per la Conselleria d’Educació
s’expliquen, en bona part dels casos, per la pressió i la mobilització que ha seguit encapçalant
l’STEPV. En aquestes línies repassem el treball desplegat, amb el suport de la comunitat
educativa, des que la majoria de docents ens revalidara la seua confiança ara fa quatre anys.
Uns mesos després de les darreres
eleccions sindicals arribava el canvi
polític al País Valencià. Després d’anys de
retallades i de polítiques contra l’educació
pública, el govern del Botànic accedia a
la Generalitat en juliol de 2015. El nou
escenari institucional va ser molt ben rebut
per una comunitat educativa que havia
demanat canvis radicals en les polítiques i
la gestió del personal, així com la dimissió
dels anteriors màxims responsables de la
Conselleria d’Educació. El Departament,
cogovernat ara per Compromís i PSPV,
va iniciar la legislatura amb l’aplicació
d’una sèrie de mesures reivindicades per
STEPV, com la recuperació d’unitats
en determinats centres amenaçats de
tancament, l’aplicació de l’acord de
professorat interí de 2010, la reducció de
retallades de la LOMQE o la disminució
dels temps per a cobrir les substitucions
per baixes laborals. El nou govern també
va posar en marxa millores dirigides a
l’alumnat i a les famílies: polítiques de
beques, Xarxallibres, Infantil 2 anys...
En eixe context, el Sindicat es va afanyar
a posar en marxa una campanya per
la recuperació de drets laborals en què
reivindicava la negociació de 13 punts.
Moltes d’aquestes demandes es van dur
a terme, com l’eliminació del districte
únic i dels centres d’iniciativa social
(CIS), la nova normativa d’atenció a
la diversitat, la reducció de les ràtios,
la negociació de la jornada contínua i
d’un nou decret de plurilingüisme, un
pla de construcció de nous centres i de
rehabilitació de les infraestructures...
Una altra cosa és que el Sindicat
compartira les propostes que van sorgir
finalment dels temes esmentats però,
com reclamàvem en la campanya,
aquests temes es van tractar. Va quedar
pendent, entre altres, la negociació
de les plantilles i la recuperació de les
condicions laborals del professorat, fets
que van meréixer una altra iniciativa
reivindicativa que es concretava en
un document de nou punts amb el
lema “Ja toca! Els nostres drets”, una
campanya que encara continua vigent.
És precisament aquesta campanya
la que ha dut al Sindicat, després del
comprensible període d’assentament i
desenvolupament del projecte polític
del nou govern en matèria educativa,
a convocar accions i mobilitzacions

davant la manca d’iniciativa de la
Conselleria en abordar les millores en
les condicions laborals del professorat,
malgrat les promeses que curs rere curs
anunciaven en les juntes de portaveus
i en les meses sectorials. Així, STEPV
va convocar al conjunt del professorat
a una jornada de vaga el 16 de maig de
2018. La convocatòria va provocar la
reacció immediata de l’administració
amb el compromís de fer efectiva la
recuperació de les condicions laborals
del col·lectiu en una resposta que
seguia punt per punt les exigències
de la nostra campanya “Ja toca!”. El
Sindicat va qualificar eixe anunci
d’insuficient, perquè les mesures que
contenia no abraçaven el conjunt del
professorat encara que, d’altra banda,
posava en marxa la recuperació de les
condicions laborals. Per aquest motiu,
STEPV va desconvocar la vaga.

extensible i millorar aquestes mesures
al conjunt dels centres i del professorat,
fins arribar a la recuperació de la
tutoria en tots els centres educatius i
a les 18 hores lectives en secundària,
formació professional i ensenyaments de
règim especial, sobretot ara que el nou
govern espanyol anuncia la derogació
dels reials decrets llei de retallades.

Cartell per la consolidació i
l’estabilitat del professorat interí

Un altre eix de l’acció sindical ha estat
la millora de les condicions laborals i la
consolidació i estabilitat del professorat
interí. Si començàvem bé la legislatura
amb el retorn a l’acord de 2010 i el
cobrament dels sexennis per part
del professorat interí, l’anunci de les
oposicions massives –sense negociarles prèviament–, l’opció de repetició de
centre i la catalogació en anglés de moltes
places en el cos de mestres, ha generat
el descontent i la desconfiança en bona

El model plurilingüe també ha marcat
la legislatura. El nou decret que va
proposar la Conselleria en 2016 ha estat
finalment derogat per les sentències
judicials que s’han plegat als interessos
dels qui no volen que el valencià
siga llengua vehicular. Finalment,
s’està aplicant una llei que STEPV
no comparteix perquè no estableix el
valencià com l’idioma vehicular del
sistema educatiu ni garanteix el seu
domini real per part de l’alumnat.

Presentació de l’Informe sobre l’ensenyament en valencià (7 d’octubre de 2013)

part del col·lectiu que veu –i ha vist!–
perillar la seua continuïtat en el treball si
no s’apliquen mesures en aquest sentit.

El balanç dels quatre anys del govern
del Botànic és agredolç. Hi ha
propostes del Sindicat que s’han dut
endavant, però moltes altres s’han
quedat pendents. Algunes mesures de
l’administració no han comptat amb
el nostre suport i en alguns casos hem
estat totalment en contra. Repassem
algunes de les qüestions que han marcat
l’agenda educativa des de 2015.

Cartell campanya JA TOCA

La lluita i la mobilització del
professorat interí va permetre que, a
proposta de STEPV, es negociara un
pacte d’estabilitat. La proposta de la
Conselleria no garantia ni la continuïtat
en el treball que defensàvem i la nostra

Amb aquestes mesures que, insistim,
són insuficients, s’ha recuperat la
tutora (o tutor) retallada per l’anterior
govern en el 60% dels centres d’infantil
i primària; s’ha incrementat la
plantilla de secundària per la reducció
a 19 hores lectives de les tutories i els
programes d’atenció a la diversitat i
s’ha incrementat el nombre de personal
d’administració i serveis en centres
que ho necessitaven. Cal encara fer

STEPV es reuneix amb el conseller Marzà per a
traslladar-li les reivindicacions sindicals (19 d’octubre de 2015)
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La recuperació
de les condicions
laborals, un camí
massa lent

En 2015, STEPV signa una
addenda a l’acord de professorat interí de
2010 pel qual, entre altres coses, es reduïa
el temps de substitucions del professorat
imposat pel govern espanyol i, per tant,
s’accelerava el procés d’incorporació
als centres del professorat substitut.
Igualment es cobrien de forma immediata
pel procediment de difícil cobertura les
places no adjudicades de forma ordinària.
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Contra la LOMQE,
cal una altra
llei educativa

Des que es va conèixer el
primer esborrany de la llei
Wert, STEPV ha mantingut una forta oposició
a una llei segregadora, adoctrinadora, que
suprimeix totalment la gestió democràtica
dels centres, que empitjora les condicions
laborals del professorat i que imposa com
s’han de regular les llengües vehiculars
en els territoris amb llengua pròpia. Hem
impulsat campanyes per la seua inaplicació
i diverses accions de tot tipus contra la
LOMQE. Hem treballat en el marc de la
Plataforma en Defensa de l’Ensenyament
Públic per mostrar el rebuig de la immensa
majoria de la comunitat educativa.

Concentració per les condicions laborals
del professorat (14 de juliol de 2016)

En juny de 2016, Intersindical
Valenciana signava un
acord de legislatura en la Mesa General
de la Funció Pública que també afecta el
professorat. L’acord aborda qüestions que
afecten el conjunt del funcionariat. Per
exemple, es va abonar la part pendent de
la paga extra de desembre de 2012 –el
govern espanyol l’havia eliminat i només
s’havia recuperat la meitat del seu import–,
s’ha regulat el permís per embaràs a la
setmana 37, s’ha eliminat el descompte de
la nòmina per incapacitat temporal (juliol de
2018) i s’ha encetat la negociació de plans
d’igualtat, entre altres mesures. Tot i això,
encara hi ha pendents qüestions relatives a
la salut laboral o la recuperació del poder
adquisitiu de les persones empleades
públiques, entre altres. Intersindical
Valenciana, que n’ha fet el seguiment, és
molt crítica amb els incompliments dels
calendaris pactats en l’acord de legislatura.
La pressió al govern valencià és necessària
per a completar el compliment de l’acord.
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Signatura de l’addenda de l’acord de
professorat interí (11 de desembre de 2015)
S’ha recuperat la plantilla retallada
pel govern anterior, però la immensa
majoria d’aquests llocs de treball són
habilitacions, mitjançant el Pla d’Actuació
per a la Millora (PAM). Per tant, no estan
consolidats en el sistema i es poden
revertir en qualsevol moment. La solució
passa per negociar les plantilles de les
diferents etapes educatives i convertir
aquestes places habilitades en places
de catàleg per a consolidar-les. És molt
important dur a terme aquesta negociació,
per a millorar i consolidar les plantilles
que necessiten els centres educatius.
Queden pendents de negociar propostes
com la revisió del decret de permisos i
llicències, per a actualitzar-lo a la situació
actual; la reducció horària del professorat
major de 55 anys; la recuperació del poder
adquisitiu, o la disminució encara més de les
ràtios. Ens hem de felicitar per l’eliminació
dels descomptes en nòmina al personal de
baixa mèdica, que des del 17 de juliol de 2018
ja no s’aplica. La mesura és conseqüència
de l’acord de legislatura signat en l’àmbit
de la funció pública signat per Intersindical
Valenciana, de la qual STEPV en forma part.
Seguim recuperant condicions laborals, però
de forma lenta i, en alguns casos, després
que STEPV anuncie i convoque mobilitzacions.
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Vaga educativa del 9 de març de
2017 (Manifestació a Castelló)
Amb el canvi de govern espanyol (2018) la
Confederació d’STES ha exigit la derogació de
la LOMQE i la negociació d’una nova llei amb
la participació de la comunitat educativa, amb
els principis l’educació pública i de qualitat,
gratuïta, laica, coeducadora, inclusiva i
respectuosa amb les llengües pròpies.
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Un acord de
legislatura en la
funció pública

Avanços en el
concurs de trasllats
i comissions
de serveis

L’oferta massiva de places en
el concurs general de trasllats, per acabar
amb la situació provisional de centenars de
docents i que s’adjudicaren destinacions
d’acord amb les peticions de les persones
participants era una exigència de STEPV que
finalment va ser atesa. D’aquesta manera
s’ha aconseguit que milers de docents
s’acosten a casa i s’ha posat fi a la majoria de
casos amb situacions molt problemàtiques.
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Recuperar el
complement de
mestres d’ESO
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Jornada contínua
en una majoria
de centres

El Sindicat ha dut a terme
una campanya per a reclamar
la recuperació del complement retributiu dels
mestres d’ESO que l’han perdut amb motiu
d’un trasllat o d’una comissió de serveis.
És una situació que ha generat un greuge
comparatiu inacceptable amb qui encara
cobra aquest complement. Hem presentat
reclamacions individuals i hem demanat
que la Mesa Sectorial aborde el tema.

La normativa que regula la
jornada contínua (o flexible)
conté alguns entrebancs que cal modificar:
l’aprovació per part del 55% del cens de pares
i mares no és democràtic perquè qui està
en contra no cal ni que acudisca a votar o el
finançament de les activitats extraescolars no
està ben resolt. Ara bé, que pràcticament més
de la meitat dels centres d’infantil i primària
estiga adoptant aquest model significa que
hi ha un consens estés en la comunitat
educativa que aposta per la jornada flexible.
Ara cal millorar la normativa que la regula
per tal d’eliminar els entrebancs que encara
cuegen. En la negociació de la normativa
de jornada, STEPV –que ha assessorat
els centres educatius per a dur endavant
el projecte i superar els entrebancs– ha
estat molt crític amb l’administració.

La burocràcia
i l’increment
de tasques ens
ofeguen

Una de les queixes dels
equips directius i del professorat ha estat
l’increment de tasques burocràtiques que
les noves polítiques de la Conselleria han
traslladat als centres, un fet reconegut per la
pròpia administració: Xarxallibres, programes
d’atenció a la diversitat, plurilingüisme,
etc., han fet que el treball burocràtic
augmente considerablement sense una
compensació horària o un reforç a l’hora de
dur-les a terme. L’increment del personal
d’administració i serveis ha ajudat a pal·liar,
en part, aquesta pressió, però cal reduir
aquestes tasques i incrementar el personal
o les hores de dedicació a atendre-les.

STEPV es reuneix amb ADIP-PV (Associació
de Directors i Directores d’Infantil i
Primària) el 2 de març de 2018

STEPV es reuneix amb la Plataforma per la
catalogació de vacants (4 d’abril de 2018)
Gràcies a la proposta de STEPV d’adjudicar
comissió de serveis sense presentar cap
motiu s’ha aconseguit que el grup reduït de
professorat que encara tenia un lloc allunyat
treballe més prop de casa. La introducció
d’un motiu més en les casuístiques per
a concedir comissions de serveis com
és l’interés particular va ser la fórmula
adoptada, una solució que no té res a veure
amb l’anomenat concursillo que defensen
altres sindicats sense presència en la Mesa
Sectorial. El concursillo està restringit a qui
ha concursat eixe mateix curs mentre que la
proposta aprovada, a proposta d’STEPV, no és
restrictiva i hi pot optar qualsevol funcionari
de carrera. D’altra banda, la normativa de
comissions de serveis, sempre susceptible de
millora, ara és més transparent i objectiva.
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Cartell La jornada continuada,
perspectives i experiències

Un calendari
escolar racional
Resta pendent d’atendre la negociació
d’un calendari escolar racional, basat
en criteris pedagògics i no en criteris
de festes religioses. La Conselleria
es va comprometre a crear un
grup de treball per tractar aquesta
qüestió però després va matisar que
no ho farà durant la legislatura.
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Fre a les retallades
en l’arranjament
escolar

Des de 2015 s’ha posat fre
a les brutals retallades
d’unitats en els centres d’infantil i primària
engegades per l’anterior govern. El Sindicat
ha estat vigilant perquè els centres no
perderen unitats i ha treballat per evitar
supressions d’última hora, com les que es
preveien el curs passat en localitats com
Burjassot, Paterna, Alaquàs, Montcada,
Picassent, Gandia... La campanya, en
col·laboració amb els centres afectats,
ha servit perquè aquestes supressions
d’unitats no afectaren el professorat,
que s’ha mantingut en els seus centres
gràcies a la intervenció de STEPV.

Roda de premsa convocada per
STEPV sobre l’arranjament escolar
amb les presidències de les Juntes
de Personal (15 de maig de 2017)
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Per un
plurilingüisme
integrador

El plurilingüisme ha
marcat l’agenda de la
Conselleria per les sentències que han
suspés cautelarment l’aplicació del decret.
Hem estat l’únic sindicat que ha fet costat
judicialment al decret de 2016, malgrat
qüestionar alguns aspectes i no estar
d’acord en la seua redacció final. STEPV
l’ha defensat perquè permetia avançar en
qüestions que el govern anterior negava
(com el tractament pedagògic i didàctic de
les diferents llengües de l’ensenyament,
la presència del valencià, etc.). Finalment,
hem criticat l’opció d’elaborar una llei en les
Corts Valencianes sense negociar-la en Mesa
Sectorial i amb un model que no garanteix
la normalització del valencià com a llengua
vehicular. Apostem fermament perquè el
valencià siga la llengua central del model
plurilingüe en l’ensenyament, com recomana
la Comissió Europea en societats on hi ha
contacte lingüístic i on la llengua minoritzada
ha de ser la prioritària en l’ensenyament.
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Una millora important en la regulació de
les pràctiques, proposada per STEPV, ha
estat que les professores en pràctiques
embarassades i amb permís maternal
puguen completar aquest període amb
una reducció del temps requerit. En
lloc dels sis mesos, ara tenen el dret
de completar-lo en tres mesos no
continus. D’aquesta manera es facilita
el reconeixement com a funcionàries
de carrera en evitar-se l’ajornament
de les pràctiques al curs següent.
Hem reivindicat que el professorat en
pràctiques amb triennis i sexennis continue
cobrant-los i acabar amb els greuges
comparatius amb la resta del funcionariat.
Tampoc no té sentit que, quan obté plaça en
les oposicions, el professorat que ha sigut
interí realitze aquesta fase de pràctiques.
El Sindicat ha criticat en les meses de
negociació la manca de planificació de la
Conselleria en les oposicions massives
de 2018. L’Administració no havia previst
que les 3.000 persones del cos de mestres
que han aprovat les oposicions havien
de fer els cursos exigits per a superar
la fase de pràctiques. No s’han pres
les mesures per adaptar els CEFIRE a
aquesta situació, fet que ha provocat el
desplaçament de moltes persones.
L’inici del curs 2018/19 la sorpresa ha
sigut que l’alta en nòmina i Seguretat Social
es fixava el dia 3 de setembre –no l’1 perquè
era inhàbil (dissabte)– una incidència que
afectava el professorat en pràctiques però
també l’interí. STEPV ho va denunciar a la
Inspecció de Treball i va iniciar una campanya
de denúncies individuals en el mateix
sentit. Finalment, la iniciativa va forçar la
Conselleria a tractar el tema i a que l’11
d’octubre se signara un acord que reconeix
la situació també per a cursos posteriors.

Reunió amb el conseller d’Hisenda,
Vicent Soler, sobre l’alta en nòmina l’1
i 2 de setembre (2 d’octubre de 2018)
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Concentració “L’educació ens dignifica” a
València, convocada per Escola Valenciana

Funcionariat
en pràctiques:
millores,
reivindicacions
pendents i crítiques
a l’administració

Les càtedres 2009,
resoltes per fi

La convocatòria a càtedres
de secundària i EOI de 2009,
que encara estava pendent
de tancar, es va resoldre el curs 2017/18.
En les meses de negociació STEPV havia
demanat de manera insistent el tancament
definitiu del procés. En les reunions amb la
Direcció General de Personal es va exigir
una solució definitiva a una qüestió que
s’arrossegava des de feia molt de temps.

Professorat

interí

Concentració de professorat interí exigint la consolidació i l’estabilitat (25 de juliol de 2017)

Consolidar i estabilitzar
el professorat interí

L

a lluita per la consolidació i
l’estabilitat ha dut al Sindicat i a la
Coordinadora de Professorat Interí a
convocar nombroses mobilitzacions i tres
jornades de vaga en abril de 2018, per tal
de pressionar a l’administració i garantir
la continuïtat en el treball del col·lectiu.
Després de l’experiència de les oposicions
en el cos de mestres i el resultat de les
adjudicacions de juliol, urgeix reprendre
la negociació amb el Ministeri i amb la
Conselleria per garantir la consolidació
i l’estabilitat del professorat interí. Així,
a través de la Plataforma Estatal per la
Consolidació i l’Estabilitat del Professorat
Interí (PECEPI) s’han presentat diverses
Proposicions no de Llei (PNL) per
tal de regular aquesta consolidació,
equiparar en drets el professorat interí
amb el de carrera i garantir l’estabilitat
del professorat major de 55 anys.
Hem fet una crida a la unitat del
col·lectiu. No té sentit disperar els
esforços i les lluites si l’objectiu és
el mateix. La divisió no beneficia en
absolut els interessos del col·lectiu.
Un tema derivat de la recuperació
de l’Acord de 2010 és la possibilitat de
sol·licitar habilitacions, per titulació, a altres
especialitats en el cos de mestres. Aquesta
opció s’ha aplicat amb tres anys de retard,
un temps indiscutiblement excessiu. Només
la pressió de l’STEPV ho ha fet possible.
Els impagaments que en setembre i
octubre afectaven centenars de docents
interins han motivat la intervenció del
Sindicat. Gràcies a les concentracions,
reclamacions i queixes junt a la CPI la
Conselleria ha modificat el sistema, per
reduir la presentació de documentació i
començar a digitalitzar-la. Malgrat que
l’aplicació telemàtica per a donar-se d’alta
en nòmina ha donat molts problemes al
professorat, s’han evitat les aglomeracions
en les Direccions Territorials i s’ha
aconseguit reduir significativament el
nombre professorat sense percebre les
retribucions salarials de setembre. Només
la pressió insistent ens permetrà aconseguir
que tot el professorat reba puntualment les
seues retribucions de setembre. La lluita

per la consolidació i l’estabilitat ha dut al
Sindicat i a la Coordinadora de Professorat
Interí a convocar nombroses mobilitzacions
i tres jornades de vaga en abril de 2018, per
tal de pressionar a l’administració i garantir
la continuïtat en el treball del col·lectiu.
Després de l’experiència de les
oposicions en el cos de mestres i el
resultat de les adjudicacions de juliol,
urgeix reprendre la negociació amb el
Ministeri i amb la Conselleria per garantir
la consolidació i l’estabilitat del professorat
interí. Així, a través de la Plataforma
Estatal per la Consolidació i l’Estabilitat del
Professorat Interí (PECEPI) s’han presentat
diverses Proposicions no de Llei (PNL)
per tal de regular aquesta consolidació,
equiparar en drets el professorat interí
amb el de carrera i garantir l’estabilitat
del professorat major de 55 anys.
Hem fet una crida a la unitat del
col·lectiu. No té sentit disperar els
esforços i les lluites si l’objectiu és
el mateix. La divisió no beneficia en
absolut els interessos del col·lectiu.
Un tema derivat de la recuperació
de l’Acord de 2010 és la possibilitat de
sol·licitar habilitacions, per titulació, a altres
especialitats en el cos de mestres. Aquesta
opció s’ha aplicat amb tres anys de retard,
un temps indiscutiblement excessiu. Només
la pressió de l’STEPV ho ha fet possible.
Els impagaments que en setembre i
octubre afectaven centenars de docents
interins han motivat la intervenció del
Sindicat. Gràcies a les concentracions,
reclamacions i queixes junt a la CPI la
Conselleria ha modificat el sistema, per
reduir la presentació de documentació
i començar a digitalitzar-la. Malgrat
que l’aplicació telemàtica per a donarse d’alta en nòmina ha donat molts
problemes al professorat, s’han evitat
les aglomeracions en les Direccions
Territorials i s’ha aconseguit reduir
significativament el nombre professorat
sense percebre les retribucions
salarials de setembre. Només la pressió
insistent ens permetrà aconseguir que
tot el professorat reba puntualment
les seues retribucions de setembre.
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Sectors

Vaga en les EOI convocada per STEPV el 6 de setembre de 2017

Escoles Oficials d’Idiomes,
llums i ombres

Concentració de persones aspirants en les oposicions de 2018 (17 de juliol de 2018)

Canviar el model d’ingrés

E

n les darreres convocatòries
d’oposicions s’ha evidenciat que el
sistema no garanteix els principis
sobre els quals se sustenta: igualtat, mèrit
i capacitat. Les queixes de les persones
aspirants que no superen el procés,
especialment la prova pràctica, evidencia
que en oposicions no tot el món té les
mateixes oportunitats. Els tribunals no
són responsables de la manca de temps

per avaluar, perquè és el mateix sistema
el que falla: les proves teòriques són
memorístiques i les pràctiques no sempre
s’adeqüen a la realitat de l’aula. Conclusió:
cal un altre sistema d’ingrés a la funció
pública docent. STEPV, que sol·llicita any
rere any la possibilitat de revisar les proves
–la normativa actual no ho contempla–,
ha atés i ajudat persones opositores que
se sentien desemparades i indefenses.

Professorat sense
capacitació en valencià

U

n curs abans que finalitzara la
moratòria de quatre anys perquè el
professorat obtinguera la capacitació
en valencià, en el curs 2016/17, STEPV
va demanar les dades del professorat
interí sense aquesta titulació. En maig de
2017, la Conselleria informava que 1.200
docents (10% de la plantilla) no tenien
la capacitació. El Sindicat va demanar
immediatament un pla de xoc de formació
–que en quatre anys no s’havia realitzat– i
aquest col·lectiu poguera optar a comarques

castellanoparlants, com els funcionaris
de carrera. La Conselleria va posar en
marxa un pla de formació que va atorgar la
titulació a 700 docents interins afectats. La
resta no van poder treballar el curs 2017/18
però finalment, en setembre de 2018, van
poder triar comarques castellanoparlants.
És responsabilitat de l’administració
facilitar mesures de formació perquè tot
el professorat obtinga la capacitació: la
finalitat última és garantir que l’alumnat
puga rebre l’ensenyament en valencià.

Professorat d’FP sense
màster pedagògic

A

bans de la problemàtica amb el
professorat interí sense capacitació,
es va viure una situació similar amb el
professorat d’FP sense el màster pedagògic
que reclama la normativa vigent. En octubre
de 2015, Intervenció ordenava expulsar de la
borsa aquest personal, que ja estava adjudicat

i destinat en els centres de treball. STEPV
va intercedir davant la Direcció General de
Personal per tal que aquestes persones no
foren excloses de les borses de treball i que
se’ls oferira un curs específic per a obtindre
la competència pedagògica i optar a continuar
treballant, com així va passar finalment.

El curs 2015/16 començava amb la
satisfacció de les EOI per l’esperada
eliminació del 5é grup reglat, que va
ser substituït per un grup formatiu. Era
només un avanç, però marcava un bon
inici per la reversió de les retallades.
Al primer trimestre del 2015,
STEPV presentava al Director General
de Política Lingüística i Gestió del
Multilingüisme les seues propostes: el
ROF de les EOI, l’elaboració d’un nou
mapa, la dignificació dels títols i les
proves i la supressió de les retallades.
Amb la posada en marxa del
plurilingüisme, les Escoles d’Idiomes es van
convertir en els centres de referència per
a tot el professorat que, gràcies al PIALP,
podien formar-se en valencià i en anglés
de manera preferent i gratuïta. Aquesta
iniciativa, positiva, ha presentat algunes
ombres. L’increment de persones no ha
sigut net i, en alguns casos, la creació
de places de PIALP ha disminuït l’oferta
per al públic en general. L’augment de
places del professorat vinculat al PIALP –
de valencià i anglés- tampoc ha sigut net i
van repercutir la totalitat de la plantilla.
A finals del curs 2016/17 es van dictar
unes instruccions que retallaven les
hores de dedicació a les tasques de cap

de departament i de coordinacions. Així,
els departaments han deixat de disposar
d’unes hores precioses per la recerca de
materials, la posada en marxa del curs
i de noves llengües i nivells, l’elaboració
d’exàmens, la coordinació del professorat,
la revisió de materials curriculars,
l’organització de les PUC… En alguns
casos s’han perdut llocs de treball, en
altres s’han transformat a mitja jornada
i s’ha incrementat la càrrega de treball
dels departaments amb menys recursos.
En juliol de 2017 el professorat, en
assemblea, va decidir convocar vaga el dia 6
de setembre, coincidint amb les importants
proves de certificació. STEPV va insistir a
reunir-se amb els responsables d’Educació,
però la inacció de Conselleria va impedir
una altra eixida. El curs 2017/18 començava
amb una vaga massiva convocada en
solitari per STEPV. Des d’aleshores, el
director general només s’ha reunit una
volta amb el Sindicat. El 28 de desembre
de 2017, la Conselleria anunciava, sense
negociar-lo i amb el concurs de trasllats
en marxa, un nou mapa de les EOI.
El curs 2018/19 ha començat amb les
mateixes retallades que hi havia el 2017
i amb nous centres que no disposen dels
recursos materials i personals necessaris.

Impulsar els
Ensenyaments Artístics
STEPV ha instat l’administració a potenciar
els ensenyaments artístics: mapa escolar
dels ensenyaments professionals i superiors,
definició del model dels ensenyaments
superiors... Hem demanat abordar el futur
dels ensenyaments artístics superiors, enmig
d’un debat cap a l’adscripció o la integració
en l’àmbit universitari. El debat avança molt
lentament i al marge de l’àmbit de negociació
que pertoca. STEPV, a més, ha canalitzat les
inquietuds del professorat en les negociacions
del ROF dels ensenyaments artístics perquè
la redacció del reglament fóra participada.
Quant als ensenyaments elementals
i professionals el debat se centra en el
mapa escolar, en l’absorció en la xarxa
de la Generalitat dels conservatoris

municipals. Aquest aspecte cabdal no s’està
tractant en les meses de negociació.
Les adjudicacions d’inici de curs
anys s’han repetit per les errades de
Conselleria durant els anys 2015, 2016
i 2017. STEPV va fer les corresponents
gestions en Conselleria i va atendre
nombroses docents per tal que s’adjudicaren
correctament les places de conservatoris.
La resolució definitiva de la convocatòria
d’accés al cos de catedràtics de Música i
Arts Escèniques convocat en 2015 no s’ha
tancat fins aquest curs passat, i encara
queden dues especialitats per tancar. El
Sindicat ha treballat perquè la Conselleria
agilitzara les gestions i adjudicara les places
ofertades en el concurs de trasllats.
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reunió amb el director general de Política Educativa, Jaume Fullana (9 de maig de 2018)

No a les retallades de PT i AL
Reunió amb Marina Sánchez, directora general d’FP i Règim Especial (13 de març de 2018)

Posar en valor la
Formació Professional
En l’àmbit de la Formació Professional,
STEPV ha plantejat, en la Mesa Sectorial
i en una campanya específica, que es
garantisquen als cicles formatius els
desdoblaments necessaris en els mòduls
que ho requerisquen i a partir de ràtios
de 18 alumnes. El Sindicat ha sol·licitat al
professorat –amb enquestes i assemblees
en els centres i en les seus intercomarcals–
que facilite informació sobre les necessitats:
plantilles, CIPFP i sistema integrat,
prevenció de riscos laborals, calendari

escolar, nous estudis, equipaments,
professorat especialista... En aquest
sentit, representants del Sindicat es van
entrevistar amb responsables de la mateixa
Direcció General de FP per tal d’abordar
aquestes necessitats. Des del Sindicat
reconeixem l’esforç en la dinamització
del col·lectiu del professorat d’FP per a
defensar els seus drets, perquè es tracta
un col·lectiu problemàtic de vertebrar
per la quantitat, el volum i la dispersió
de les distintes famílies professionals.

Les retallades en els centres educatius
del professorat especialista de Pedagogia
Terapèutica (PT) i Audició i Llenguatge
(AL) han multiplicat les tasques del
personal dels SPES, obligat a atendre
més alumnat. STEPV ha exigit a la
Conselleria que rectifique amb les
dotacions de personal necessàries.

En el seu moment, la denúncia dels
centres educatius on la Conselleria havia
retallat places de PT i AL va motivar la
intervenció del Sindicat que va estudiar
el problema i es va reunir amb el director
general de Política Educativa. La intervenció
sindical ha permés que en molts centres
s’hagen revertit les retallades.

Desplegar la llei de
Formació de Persones Adultes
S’ha tornat a convocar el Consell d’FPA
després d’anys d’inactivitat i s’han iniciat
els treballs de convocatòria del Consell
Interdepartamental d’FPA, que afecta a
Educació, Treball i Benestar Social. S’ha
negociat el catàleg d’unitats dels centres
d’FPA. STEPV va demanar abordar les

plantilles per tal de consolidar els llocs
de treball. El Sindicat va guanyar en 2015
una sentència perquè es catalogaren
correctament aquests centres. Amb
la nova classificació, els centres han
recuperat l’estatus i les retribucions
corresponents per als equips directius.

Ampliar la xarxa de CEFIRE
Durant la legislatura s’han recuperat CEFIRE
retallats per l’anterior govern. STEPV que s’hi
va oposar al sistema de provisió de places
en aquests centres, ja que provocava una
gran mobilitat innecessària de la plantilla,

ha instar a ampliar la xarxa, ja que queden
zones sense aquest servei, com Alcoi,
Alzira, Benidorm, entre altres. També ha
sol·licitat l’ampliació dels centres específics
als ensenyaments d’adults i artístics.

Treure els SPES de la marginació
STEPV ha exigit solucionar la nosubstitució del professorat dels SPES
(Intervenció al·legava que no és personal
que atén directament l’alumnat). En 2017

Mesa sectorial sobre el currículum de secundària amb representants de
professorat de Filosofia, Tecnologia i Educació Física en la delegacióde STEPV

La Filosofia es recupera,
la Religió s’imposa
Les queixes del professorat de Filosofia
sobre la desaparició de l’assignatura en
2n de Batxillerat van tindre ressò en el
Sindicat. Representants de l’Assemblea
de Professorat de Filosofia van participar,
juntament amb els de les associacions
d’Educació Física i Tecnologia en la Mesa
Sectorial en què es va discutir la modificació
del currículum de secundària i van defensar

els seus arguments davant l’administració.
Quant a la Filosofia, s’ha reimplantat
en 2n de Batxillerat, però perd hores en
Valors Ètics, juntament amb Religió.
Al final del curs 2017/18 vam conéixer
la sentència que imposava la impartició,
com a optativa, de l’assignatura de Religió
en 2n de Batxillerat, fet ha provocat el
reajustament d’horaris en molts instituts.

el 75% dels SPES tenien personal que
substituir, fet que va motivar les queixes
de STEPV en les meses de negociació
fins que la situació es va resoldre.

Preocupació per l’estat de
les infraestructures
Les infraestructures educatives es
van incorporar a la campanya “Ja
toca!”. Les construccions de nous
centres, l’eliminació dels barracots,
la retirada del fibrociment i la
rehabilitació dels espais que necessiten
els centres ha sigut una reclamació
constant, tant en la Conselleria com
en les tres Direccions Territorials,

a través de la Junta de Personal.
STEPV ha criticat que el Pla Edificant no
s’ha negociat en Mesa Sectorial ni s’ha
informat periòdicament i com cal de les
actuacions que s’adopten. La Conselleria
s’ha compromés a atendre les peticions
i facilitar informació periòdica
després de la queixa presentada
pel Sindicat en la Mesa Sectorial.
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Moviments i polítiques socials

STEPV, present en la plataforma ‘Residuos Cero Vega Baja’

Amb les lluites socials
Continuem implicats en totes les lluites
que recorren el nostre territori perquè el
compromís social és una de les nostres
senyes d’identitat irrenunciables: amb el
País, la seua gent, la classe treballadora i
el territori. Seguim treballant colze a colze
amb els distints moviments: feminista,
ecologista, juvenil, pensionistes, de

suport a la dependència i la discapacitat,
culturals i socials de les nostres ciutats
i pobles, en defensa de la llengua i dels
drets nacionals, etc. Per a avançar cap
a una societat lliure i igualitària, donem
suport al treball cooperatiu d’entitats
i plataformes socials i apostem per la
confluència unitària en tots els àmbits.

Alumnat participant a un dels projectes Erasmus+ a Itàlia

Projectes europeus
Des de 2013, l’Escola Sindical de Formació
Melchor Botella participa en els projectes
europeus Erasmus +. En els darrers
anys s’ha intensificat el nombre de
mobilitats d’alumnat de grau mitjà d’FP
i de professorat a Alemanya, Anglaterra,
Portugal, Malta, Itàlia i Dinamarca. Més
de 600 alumnes i docents han gaudit
d’unes beques que treballen per a garantir

Cartell de la convocatòria de cooperants 2017

Arreu del món
El Sindicat està implicat en la Internacional
de l’Educació i assisteix a congressos i
jornades que aborden les condicions laborals
del món de l’ensenyament i denuncien les

l’equitat, la igualtat d’oportunitats i la
mobilitat d’alumnat amb menys recursos
econòmics o amb risc d’exclusió social.
STEPV du a terme accions educatives
solidàries de cooperació internacional
i de formació per a docents de països
centreamericans, com Guatemala, El
Salvador i Perú, en els quals organitza
cursos de formació per a docents.

situacions educatives i socials injustes en
diferents països del món. Formem part
del Fòrum Social d’Educació i del Fòrum
Social Mundial i participem activament
en les diferents trobades. Mantenim una
relació molt estreta amb la Confederació
d’Educadors Americans (CEA) i amb sindicats
germans d’altres països, com Solidaires
(França), Olme (Grècia), Egitim Sem (Turquia),
CTERA (Argentina), COBAS (Itàlia), Sindicat
Nacional de l’Educació, la Ciència i l’Esport
(SNTECD) i la Central de Treballadors
de Cuba (CTC), entre molts altres.
STEPV du a terme accions educatives
solidàries de cooperació internacional
i de formació per a docents de països
centreamericans, com Guatemala, El
Salvador i Perú, en els quals organitza
cursos de formació per a docents.

Manifestació el 8 de Març de 2018

STEPV, sindicat feminista les 24
hores del dia, els 365 dies de l’any
STEPV aplica en la seua organització
i en la seua pràctica diària polítiques
d’igualtat que situen la dona en el lloc que
li correspon, en els òrgans de direcció del
sindicat i en la negociació de la normativa
des del punt de vista de les dones.
El Sindicat ha participat activament en
tot tipus de lluites feministes, ha organitzat
exposicions amb treballs de l’alumnat sobre
el 8 de Març i publica anualment un calendari
protagonitzat per dones –“Temps de dones,
dones en el temps”– que gaudeix d’una molt
bona acollida en el món educatiu i que ha
esdevingut un material pedagògic valuós per
a treballar en les aules de tots els nivells.

El 8 de Març de 2018 el moviment
feminista convocava una vaga de dones de
24 hores. Però les organitzacions sindicals
“majoritàries” convocaven aturades només
de dos hores, contradient els acords de les
assemblees del moviment feminista. STEPV
i la Intersindical Valenciana, parts actives
d’aquest moviment, van convocar el que
havien acordat centenars d’assemblees de
dones, una vaga de 24 hores. La mobilització
ha marcat una fita històrica per l’avanç de
la lluita feminista cap a l’empoderament
de les dones i la transformació social, per
acabar amb el patriarcat i la discriminació
social i laboral pel fet de ser dona.
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STEPV amb tu

Per què renovar la
confiança en STEPV?

Assemblea informativa d’STEPV a Alacant

El Sindicat, al dia
En l’STEPV prioritzem el contacte directe
amb la gent. Ens seguim esforçant per
millorar l’atenció al professorat, tant en
les visites freqüents a escoles i instituts
com en les nostres seus sindicals.
Cada dia actualitzem la pàgina web i
informem l’afiliació per correu electrònic de
les novetats en tots els àmbits educatius.
Igualment, les persones afiliades disposen
d’un fòrum virtual per a plantejar qualsevol
tema que considere escaient i compartirlo amb la resta de l’afiliació. Hem millorat
la nostra presència, informació i resolució
de dubtes en les xarxes socials, eines
que cada vegada fem servir més per a
informar-nos o plantejar dubtes.
Quant a les publicacions periòdiques,
Allioli, la revista degana de l’ensenyament
valencià, ha experimentat un canvi profund
en presentació i continguts. Ara dedica la
majoria de les pàgines a un tema monogràfic
(patrimoni educatiu, sindicalisme alternatiu,
les dones mestres, l’Escola Pública…) en
distints formats i gèneres periodístics
i comptem, a més d’un l’equip propi
de Comunicació i Publicacions, amb la
col·laboració entusiasta de persones expertes
i d’un acurat disseny, que incorpora en cada

número il·lustracions de professionals de
reconegut prestigi. Podem afirmar sense
complexes que Allioli no deixa ningú indiferent.

Portada de l’Allioli de desembre de 2016

Assemblea informativa d’STEPV a Alacant

Amb tu, millor
Seguim fidels a la nostra manera de
treballar: des de la base, en les assemblees,
colze a colze amb la gent i acatant els
acords i decisions que es prenen en cada
moment. Una manera de treballar que ens
diferencia d’altres organitzacions: no hi ha
decisions importants que no passen per la
corresponent roda d’assemblees comarcals
obertes a tot el col·lectiu per a informar,
conéixer els distints punts de vista i dur
endavant els acords que s’hi prenen a través
dels òrgans del Sindicat, tots col·legiats.
D’altra banda, la presència habitual en
els centres educatius –amb les persones

afiliades i permanents sindicals– ens permet
conèixer de primera mà les queixes, els
problemes, les reivindicacions i les propostes
que tractem de traslladar a les instàncies
responsables de les administracions.
Treballem amb col·lectius docents:
associacions de directors i directores
d’infantil, primària, educació especial i
secundària, professorat (Filosofia, Tecnologia,
Educació Física, Ensenyaments Artístics,
etc.) i acompanyem les reivindicacions
sectorials a les meses de negociació
per tal que s’escolten de primera mà i
es tinguen en compte les seues veus.

Des de la seua constitució, ara fa 40
anys, STEPV ha estat l’organització
dels treballadors i les treballadores de
l’ensenyament més efectiva per a impulsar
avanços en la millora dels seus drets
laborals i les reivindicacions de la comunitat
educativa. Hem aconseguit materialitzar
moltes reivindicacions però encara ens
queden moltes altres per assolir. Volem
acabar definitivament amb les retallades dels
anteriors governs, l’espanyol i el valencià,
perquè cal millorar el nostre sistema educatiu
i les condicions laborals de les persones
que hi treballen. Tenim pendent un treball
intens de reivindicació, també de negociació.
En les línies anteriors hem posat
exemples del que hem fet en els últims
anys. Podem afirmar sense triomfalismes
que la satisfacció per la majoria de les
reivindicacions es deu al nostre pes
institucional en les meses de negociació
però sobretot al suport a les campanyes,
mobilitzacions i accions reivindicatives
desplegades amb l’hegemonia social
d’STEPV. Des del primer dia hem combinat

la presència en el carrer amb el diàleg en
les institucions, sense descartar tampoc
la via judicial. Cap altra organització ho
ha fet com nosaltres, cap altre sindicat ha
dedicat tants esforços ni ha aconseguit
tantes millores pel col·lectiu.
Ningú no pot qüestionar que al País
Valencià les treballadores i els treballadors
de l’ensenyament han pogut recuperar
drets perduts, però sabem que els resultats
aconseguits són encara insuficients. Des
de l’administració es poden fer les coses
d’una altra manera, molt millor, però
només amb una combinació intel·ligent
i decidida de pressió i mobilització
aconseguirem anar més lluny.
En les eleccions sindicals del 4 de
novembre tornem a demanar-te que ens
renoves la teua confiança o que ens votes
si no ho has fet encara. Perquè al País
Valencià STEPV és l’única opció útil per a
avançar cap a unes condicions laborals
més dignes i un millor sistema educatiu.
Els fets ens avalen, però ens queda molt
per fer: a totes i a tots. Amb tu, millor.

