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No a la selecció de professorat

El DOGV ha publicat els nous Reglaments Orgànics i Funcio-

nals (ROF) d’Infantil i Primària i de Secundària que substitu-

eixen els anteriors (1997). 

Sense negociar ni buscar el consens de la comunitat educa-

tiva, la Conselleria ha aprofitat el ROF per introduir determi-

nades mesures. Per exemple, que les direccions dels centres 

definisquen llocs de treball requerits per al desenvolupament 

de projectes, activitats o mesures no regulades, o definir re-

quisits de titulació i capacitació professional respecte de de-

terminats llocs de treball.

La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) (aprovada el 2009 

i desenvolupada el 2014), d’on prové la iniciativa, inclou un 

redactat molt similar que ha comportat que les direccions 

puguen triar una part de la plantilla, una potestat que alte-

ra l’ordenació del concurs de trasllats i les borses de treball 

interí i afecta les comissions de serveis i les destinacions pro-

visionals. 

Exigim la retirada d’aquesta mesura del ROF i aturar el seu 

desplegament. Només així evitarem l’adulteració i empitjora-

ment de les condicions laborals i els sistemes de provisió de 

places. També cal obrir un debat sobre el model educatiu que 

possibilita el desplegament del ROF, que pot entrebancar la 

negociació de l’anunciada Llei Valenciana d’Educació.

Millora de plantilles 

Aquest curs està prevista la negociació de les normatives de 

plantilles docents, que reclamen una actualització urgent  i la 

reversió de les retallades de 2013 i 2015, encara en vigor. Els 

centres han de comptar amb plantilles estables, amb llocs de 

catàleg adjudicats amb caràcter definitiu mitjançant el concurs 

de trasllats. El Pla d’Actuació i Millora (PAM) ha de servir no-

més per a cobrir necessitats puntuals i garantisquen l’estabili-

tat de les plantilles. L’aplicació del Decret d’Educació Inclusiva 

i la Llei de Plurilingüisme, amb les plantilles actuals, han de 

facilitar l’increment del professorat d’anglés, així com més su-

ports i desdoblaments. També cal ampliar les hores de dedi-

cació a les coordinacions i cobrir l’horari dels equips directius. 

Reducció de ràtios i hores lectives

Malgrat que la Conselleria ha iniciat el procés per a reduir-les, 

les ràtios d’alumnat  són molt elevades. Sense eixa reducció, 

perilla l’aplicació del Decret d’Educació Inclusiva.

Com recomana la Llei de millora de les condicions per a 

l’exercici de la docència (2019), cal reduir l’horari lectiu: 23 

hores en Infantil, Primària i Educació Especial i 18 hores en 

la resta d’ensenyaments. És un objectiu que cal materialitzar 

en el curs 2020/21 en tots els nivells educatius, tot i que cal 

insistir per a incrementar encara més la reducció en benefici 

de les tasques de coordinació, preparació, investigació, for-

mació i programació, activitats imprescindibles per a la qua-

litat educativa.

Recuperació del poder adquisitiu

Des de 2010, el professorat –i el conjunt dels treballadors 

i treballadores del sector públic– ha perdut 12 punts de 

poder adquisitiu. Els acords entre CCOO, UGT i CSIF amb el 

ministre Montoro (2017) per a recuperar-lo són absoluta-

ment insuficients perquè depenen de condicionants com 

l’evolució del PIB, per exemple, i no compensen ni de lluny 

les pèrdues acumulades durant tant de temps.

En la Mesa General de la Funció Pública no hi ha cap vo-

luntat per a avançar en la recuperació del poder adquisitiu, 

però la Conselleria d’Educació pot compensar les pèrdues 

amb increments salarials mitjançant complements espe-

cífics docents que materialitzen el compromís adquirit de 

crear un fons de compensació. Intersindical Valenciana ha 

recordat i exigit de manera reiterada el compliment d’una 

promesa que segueix sense acomplir.
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