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26+19+53+2
Intercomarcal

ALACANT
26%

CASTELLÓ
19%

VALÈNCIA
53%

NO ESPECIFICAT
2%

1

47+15+3+24+11
22+78

Càrrec de qui respon

És un centre incomplet?

EQUIP DIRECTIU
47%

SÍ
22%

ESPECIALISTA NO TUTOR
15%

RESPONSABLE D’ALGUNA COORDINACIÓ
3%

TUTOR/A
24%

NO
78%

ALTRES (BARREJA ANTERIORS)
11%

2

3

CENTRES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
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24+10+15+8+9+2+9+23
Quins aspectes  
consideres que dificulten 
l’acció docent?
RESPOSTA MÚLTIPLE

TASQUES BUROCRÀTIQUES
24%

CÀRREGA LECTIVA
10%

RÀTIOS ALTES
15%INESTABILITAT DE LA PLANTILLA

8%

TIPUS D’ALUMNAT
9%

INFRASTUCTURES
9%

MANCA DE PROFESSORAT I 
RECURSOS PER A L’ATENCIÓ  

A LA DIVERSITAT
23%

CLIMA LABORAL
2%

5

Consideres que la plantilla 
actual del centre és 
suficient per a donar 
resposta a totes les 
exigències normatives i una 
correcta atenció al vostre 
alumnat?

Penses que els equips 
directius tenen suficients 
hores per a l’atenció a les 
seues tasques?

4

6

22+78

20+80

SÍ
18%

SÍ
20%

NO
82%

NO
80%

ASPECTES GENERALS
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Penses que les 
coordinacions (igualtat, 
TICs, Xarxallibres, cicle, 
prevenció de riscos 
laborals, etc.) tenen 
suficients hores per a 
l’atenció a les seues 
tasques?

Coneixes la Llei de 
Plurilingüisme?

Com valoreu l’aplicació del 
programa plurilingüe al 
vostre centre? 
RESPOSTA LLIURE

7

8

9

26+74
82+18
60+40

SÍ
26%

SÍ
82%

ACCEPTABLE, 
ADEQUADA, CORRECTA, 
BONA, POSITIVA, 
SATISFACTÒRIA, ETC
60%

NO
74%

EN PART
18%

MALAMENT, DEFICIENT, DIFÍCIL, 
COMPLICADA, EN DESACORD, 

RETROCÉS PEL VALENCIÀ, UN 
DESASTRE, ETC

40%

PLURILINGÜISME
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Penses que la Llei de 
Plurilingüisme aconseguirà 
que l’alumnat acabe 
l’escolarització obligatòria 
amb un coneixement 
suficient de les llengües 
oficials (castellà i valencià) 
i una competència 
funcional d’una llengua 
estrangera (anglés)?

Considereu que s’haurien 
d’impartir matèries no 
lingüistiques en anglés 
(com proposa la llei) o 
caldria desdoblar les 
classes d’anglés i, per 
tant, reduir les ràtios per 
millorar-ne l’aprenentatge 
de la llengua?

Considereu que, en Infantil 
i Primària, l’exigència d’un 
nivell B2 d’anglés (o un 
C1 a partir del curs 26/27) 
són nivells suficients per 
aplicar el plurilingüisme en 
la part corresponent a la 
llengua anglesa?

10

11

12

73+27SÍ
73%

NO
27%

3+37+51+9
29+21+20+30

IMPARTIR MATÈRIES EN ANGLÉS
3%

EL B2 NO ÉS  
SUFICIENT, EL C1 SÍ
21%

REDUIR LES RÀTIOS 
EN L’ASSIGNATURA 
D’ANGLÉS
37%

TANT EL B2 COM  
EL C1 SÓN SUFICIENTS
29%

AMBDUES SÓN 
COMPLEMENTÀRIES

51%

NI EL B2 NI EL C1  
SÓN SUFICIENTS

20%

ALTRES
9%

NO PUC  
VALORAR-HO

30%
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Consideres que el 
percentatge d’hores en 
valencià és adequat?

Teniu constància que 
la Conselleria estiga 
implementant alguna 
mesura per a aconseguir 
que el professorat tinga 
el nivell C1 d’anglés per 
al curs 2026/27, moment 
en què serà requisit per a 
impartir les matèries en 
anglés?

En cas que contesteu que 
cap nivell és suficient a la 
pregunta anterior, teniu 
alguna proposta per aplicar 
el plurilingüisme de forma 
eficient? 
RESPOSTA LLIURE

15

14

13

20+80
70+30

SÍ
20%

SÍ
70%

NO
80%

NO
30%

57+5+17+21MÉS ESPECIALISTES  
D’ANGLÉS
57%

PROFESSORAT NADIU
5%

MÉS FORMACIÓ  
METODOLÒGICA

17%

ALTRES - NS/NC
21%
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Consideres que amb la 
plantilla del centre es 
pot aplicar correctament 
la normativa d’educació 
inclusiva?

Coneixes la normativa 
d’educació inclusiva 
(decret, ordre i resolucions 
que la desenvolupen)?

En cas negatiu, per què no 
és adequat?

18

17

16

78+1+21
87+13

SÍ
78%

NO
87%

NO
1%

EN PART
21%

SÍ
13%

69+15+16PERQUÈ SÓN MENYS 
HORES DE LES QUE 
L’ALUMNAT NECESSITA, 
CAL MÉS PRESÈNCIA 
DEL VALENCIÀ
69%

PERQUÈ SÓN MASSA 
HORES I EL CENTRE NO 

ESTÀ PREPARAT PER 
IMPARTIR-LES AMB 

QUALITAT
15%

ALTRES 
16%

EDUCACIÓ INCLUSIVA
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En cas negatiu, quins són 
els principals problemes 
que trobes per a la seua 
aplicació, també els referits 
a la plantilla? 
RESPOSTA LLIURE

19

75+6+11+8MANCA DE PERSONAL
75%

MANCA DE FORMACIÓ
6%

MANCA DE PERSONAL  
I FORMACIÓ

11%

ALTRES 
8%

60+1+11+19+7+1+1
Quines especialitats penses 
que caldria reforçar per 
implementar l’educació 
inclusiva amb garanties?

TOTES
60%

INFANTIL
1%

PRIMÀRIA
11%

PT
19%

AL
7%

ANGLÉS
1%

MÚSICA
1%

EDUCACIÓ FÍSICA
0%

20

Penses que caldria més 
personal educador per 
a la implementació de 
l’educació inclusiva?

21

84+16SÍ
84%

NO
16%
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Amb les ràtios que teniu 
a les aules, penses que es 
pot atendre bé la diversitat 
de l’alumnat?

24

85+15SÍ
85%

NO
15%

Consideres que el 
professorat té prou 
formació per posar en 
marxa el model d’educació 
inclusiva?

23

91+9SÍ
91%

NO
9%

Penses que calen 
especialistes d’altres 
àmbits (serveis socials, 
fisioterapeutes, sanitaris, 
etc.) per aplicar 
correctament l’educació 
inclusiva?

22

90+10SÍ
90%

NO
10%
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CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA  
D’INFANTIL I PRIMÀRIA

ASPECTES GENERALS

1. La immensa majoria considera que amb la plantilla (82%) i les ràtios (85%) actuals no 
es pot atendre correctament l’alumnat ni aplicar les normatives com el plurilingüisme 
i l’educació inclusiva.

2. Les tasques burocràtiques (24%), la manca de professorat i recursos per a l’atenció a 
la diversitat (23%) i les ràtios altes (15%) són les principals dificultats per dur a terme 
la tasca docent, tot i que hi ha altres factors (càrrega lectiva, infraestructures, etc.)

3. La immensa majoria considera que els equips directius (80%) i les diverses coordina-
cions (74%) no tenen hores suficients per dedicar-se a les seues tasques.

PLURILINGÜISME

1. La immensa majoria coneix la llei (82%) o part (18%) de llei plurilingüisme.
2. La majoria (60%) considera que al seu centre s’ha aplicat correctament.
3. La immensa majoria (73%) considera que la llei no complirà amb els objectius mar-

cats.
4. La majoria (51%) considera que per a impartir la part d’anglés és complementari re-

duir ràtios en l’assignatura d’anglés i impartir matèries no lingüístiques en anglés.
5. La majoria (41%) pensa que el B2 no és suficient per impartir l’assignatura en anglés; 

un 29% que considera que sí; un 20% considera que cap dels dos nivells són suficients; 
i un 30% expressa no poc valorar-ho.

6. Els que consideren que cap dels dos nivells són suficients pensen majoritàriament que 
cal més especialistes d’anglés en els centres de forma majoritària (57%). D’altres que 
cal més formació metodològica (17%).

7. La immensa majoria (80%) no té constància d’accions de formació per obtindre el C1 
en anglés.

8. La immensa majoria (70%) considera que el percentatge de valencià com a llengua 
vehicular és adequat.

9. Entre els qui consideren que no (30%), la immensa majoria (69%) pensa que no ho és 
perquè cal més presència de valencià.

EDUCACIÓ INCLUSIVA

1. La immensa majoria (78%) coneix la normativa o part (21%) d’educació inclusiva.
Només un 1% manifesta que no la coneix.

2. La immensa majoria (87%) considera que amb la plantilla actual no es pot aplicar la 
inclusió i, per tant, cal més personal en totes les especialitats.

3. Igualment, la immensa majoria considera que cal més personal educador (84%) i un 
90% considera que cal més especialistes d’altres àmbits (sanitari, fisioterapeutes, etc.)

4. La immensa majoria (91%) considera que el professorat no té prou formació per apli-
car la inclusió.



Resultats Enquesta sobre plantilles - Centres de Secundària - febrer 2020 / 12

27+15+57+1
Intercomarcal

ALACANT
27%

CASTELLÓ
15%

VALÈNCIA
57%

NO ESPECIFICAT
1%

1

13+7+34+32+14
Càrrec de qui respon

EQUIP DIRECTIU
13%

RESPONSABLE  
D’ALGUNA  
COORDINACIÓ
7%

DOCENT SENSE CAP CÀRREC,  
COORDINACIÓ, TUTORIA…

32%
TUTOR/A
34%

ALTRES (BARREJA ANTERIORS)
14%

2

CENTRES DE SECUNDÀRIA
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20+12+18+12+9+2+10+17
Quins aspectes  
consideres que dificulten 
l’acció docent?
RESPOSTA MÚLTIPLE

TASQUES BUROCRÀTIQUES
20%

CÀRREGA LECTIVA
12%

RÀTIOS ALTES
18%

INESTABILITAT DE LA PLANTILLA
12%

TIPUS D’ALUMNAT
9%

INFRASTUCTURES
10%

MANCA DE PROFESSORAT I 
RECURSOS PER A L’ATENCIÓ  

A LA DIVERSITAT
17%

CLIMA LABORAL
2%

4

Consideres que la plantilla 
actual del centre és 
suficient per a donar 
resposta a totes les 
exigències normatives i una 
correcta atenció al vostre 
alumnat?

Penses que els equips 
directius tenen suficients 
hores per a l’atenció a les 
seues tasques?

3

5

19+81

36+64

SÍ
19%

SÍ
36%

NO
81%

NO
64%

ASPECTES GENERALS
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Penses que les 
coordinacions (igualtat, 
TICs, Xarxallibres, cicle, 
prevenció de riscos 
laborals, etc.) tenen 
suficients hores per a 
l’atenció a les seues 
tasques?

Si teniu cicles de FP al 
vostre centre, consideres 
que els mòduls que es 
desdoblen actualment 
són suficients o caldria 
ampliar-los a altres 
mòduls?

Coneixes la Llei de 
Plurilingüisme?

6

7

8

33+67
38+62
66+1+33

SÍ
33%

SÍ
38%

SÍ
66%

NO
67%

NO
62%

NO
1%

EN PART
33%

PLURILINGÜISME
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Penses que la Llei de 
Plurilingüisme aconseguirà 
que l’alumnat acabe 
l’escolarització obligatòria 
amb un coneixement 
suficient de les llengües 
oficials (castellà i valencià) 
i una competència 
funcional d’una llengua 
estrangera (anglés)?

Considereu que el vostre 
alumnat té un nivell 
suficient d’anglés per a 
seguir una classe o part 
d’una classe no lingüística 
en aquesta llengua?

Teniu suficient 
professorat format en 
anglés d’assignatures no 
lingüístiques per impartir 
les seues matèries en 
aquesta llengua amb 
qualitat?

9

10

11

13+87
SÍ
13%

NO
87%

4+89+7
SÍ
4%

NO
89%

ALTRES
7%

9+91
SÍ
9%

NO
91%
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En cas que contesteu que 
cap nivell és suficient a la 
pregunta anterior, teniu 
alguna proposta per aplicar 
el plurilingüisme de forma 
eficient?
RESPOSTA LLIRE

Considereu que l’exigència 
d’un nivell B2 d’anglés 
(o un C1 a partir del 
curs 26/27) són nivells 
suficients per aplicar el 
plurilingüisme en la part 
corresponent a la llengua 
anglesa?

Considereu que s’haurien 
d’impartir matèries no 
lingüistiques en anglés 
(com proposa la llei) o 
caldria desdoblar les 
classes d’anglés i, per 
tant, reduir les ràtios per 
millorar-ne l’aprenentatge 
de la llengua?

14

13

12

39+3+22+36
MÉS ESPECIALISTES 
D’ANGLÉS
39%

PROFESSORAT NADIU
3%

MÉS FORMACIÓ DEL PROFESSORAT
22%

ALTRES - NS/NC
36%

3+51+34+12
IMPARTIR MATÈRIES EN ANGLÉS
3%

REDUIR LES RÀTIOS 
EN L’ASSIGNATURA 
D’ANGLÉS
51%

AMBDUES SÓN 
COMPLEMENTÀRIES

34%

ALTRES
12%

14+21+35+30EL B2 NO ÉS  
SUFICIENT, EL C1 SÍ
21%

TANT EL B2 COM  
EL C1 SÓN SUFICIENTS
14%

NI EL B2 NI EL C1  
SÓN SUFICIENTS

35%

NO PUC  
VALORAR-HO

30%
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En cas negatiu, per què no 
és adequat?

Consideres que el 
percentatge d’hores en 
valencià és adequat?

Teniu constància que 
la Conselleria estiga 
implementant alguna 
mesura per a aconseguir 
que el professorat tinga 
el nivell C1 d’anglés per 
al curs 2026/27, moment 
en què serà requisit per a 
impartir les matèries en 
anglés?

17

16

15

50+50
SÍ
50%

NO
50%

19+81
SÍ
19%

NO
81%

36+7+57
PERQUÈ SÓN MENYS 
HORES DE LES QUE 
L’ALUMNAT NECESSITA, 
CAL MÉS PRESÈNCIA  
DEL VALENCIÀ
36%

PERQUÈ SÓN MASSA 
HORES I EL CENTRE  
NO ESTÀ PREPARAT  
PER IMPARTIR-LES  
AMB QUALITAT
7%

ALTRES
52%
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Coneixes la normativa 
d’educació inclusiva 
(decret, ordre i resolucions 
que la desenvolupen)?

18

69+12+12+7MANCA DE PERSONAL
69%

MANCA DE FORMACIÓ
12%

MANCA DE PERSONAL  
I FORMACIÓ

12%

ALTRES 
7%

Consideres que amb la 
plantilla del centre es 
pot aplicar correctament 
la normativa d’educació 
inclusiva?

19

En cas negatiu, quins són 
els principals problemes 
que trobes per a la seua 
aplicació, també els referits 
a la plantilla?
RESPOSTA LLIURE

20

21+79
SÍ
21%

NO
79%

EDUCACIÓ INCLUSIVA

55+6+39SÍ
55%

NO
6%

EN PART
39%
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Penses que calen 
especialistes d’altres 
àmbits (serveis socials, 
fisioterapeutes, sanitaris, 
etc.) per aplicar 
correctament l’educació 
inclusiva?

23

87+13SÍ
87%

NO
13%

Penses que caldria més 
personal educador per 
a la implementació de 
l’educació inclusiva?

22

82+18SÍ
82%

NO
18%

Consideres que el 
Departament d’Orientació 
té la dotació de personal 
suficient per atendre 
l’alumnat?

21

21+79
SÍ
21%

NO
79%
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Amb les ràtios que teniu 
a les aules, penses que es 
pot atendre bé la diversitat 
de l’alumnat?

25

Consideres que el 
professorat té prou 
formació per posar en 
marxa el model d’educació 
inclusiva?

24

8+92
7+93

SÍ
8%

SÍ
7%

NO
92%

NO
93%
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CONCLUSIONS DE L’ENQUESTA  
DE SECUNDÀRIA I FP

ASPECTES GENERALS

1. La immensa majoria considera que amb la plantilla (81%) i les ràtios actuals (93%) no 
es pot atendre correctament l’alumnat ni aplicar les normatives com el plurilingüisme 
i l’educació inclusiva.

2. Les tasques burocràtiques (20%), les ràtios altes (18%) i la manca de professorat i re-
cursos per a l’atenció a la diversitat (17%) són les principals dificultats per dur a terme 
la tasca docent, tot i que hi ha altres factors (càrrega lectiva (12%), inestabilitat de la 
plantilla (12%), etc.)

3. La majoria considera que els equips directius (64%) i les diverses coordinacions (67%) 
no tenen hores suficients per dedicar-se a les seues tasques.

4. En els instituts amb FP, la majoria (62%) considera que els mòduls formatius que 
desdoblen actualment no són suficients i caldria ampliar els desdoblaments a altres 
mòduls.

PLURILINGÜISME

1. La immensa majoria (99%) coneix la llei (o part) de plurilingüisme.
2. La immensa majoria (87%) considera que la llei no complirà amb els objectius mar-

cats.
3. La immensa majoria (89%) considera que l’alumnat no té un nivell suficient d’anglés 

per a seguir una classe no lingüística en aquesta llengua.
4. La immensa majoria (91%) afirma que no hi ha prou professorat format en anglés d’as-

signatures no lingüístiques en el seu centre per impartir la seua matèria en aquesta 
llengua. 

5. La majoria (51%) considera que per a impartir la part d’anglés cal reduir les ràtios en 
aquesta assignatura. Un 34% pensa que és complementari reduir ràtios en l’assigna-
tura d’anglés i impartir matèries no lingüístiques en anglés. I només un 3% considera 
que impartir matèries no lingüístiques en anglés és el que cal fer.

6. El 21% considera que el B2 d’anglés no és un nivell suficient però el C1 sí. Un 35% 
considera que cap dels dos nivells són suficients. I un 14% que tant el B2 com el C1 són 
suficients.

7. Els que consideren que cap dels dos nivells són suficients pensen majoritàriament que 
cal més especialistes d’anglés en els centres (39%). D’altres que cal més formació 
metodològica (22%). 

8. La immensa majoria (81%) no té constància d’accions de formació per obtindre el C1 en 
anglés.

9. La meitat considera que el percentatge de valencià com a llengua vehicular és adequat.
10. Entre els qui consideren que no (50%), la majoria (36%) pensa que no ho és perquè cal 

més presència de valencià. Un 7% considera que són massa hores en valencià.
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EDUCACIÓ INCLUSIVA

1. La immensa majoria (94%) coneix la normativa (o part) d’educació inclusiva.
2. La immensa majoria (79%) considera que amb la plantilla actual no es pot aplicar la in-

clusió. 
3. La majoria (69%) considera que la manca de personal és el principal problema per a 

l’aplicació de l’educació inclusiva. Un 12% considera que manca formació i un altre 12% 
les dues coses, personal i formació.

4. La immensa majoria (79%) considera que el Departament d’Orientació no té la dotació 
suficient per atendre l’alumnat.

5. Igualment, la immensa majoria considera que cal més personal educador (82%) i espe-
cialistes (87%) d’altres àmbits (sanitari, fisioterapeutes, etc.)

6. La immensa majoria (92%) considera que el professorat no té prou formació per aplicar la 
inclusió.
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On estem
CASTELLÓ 
Marqués de Valverde, 8. 12003
Tel. 964 26 90 94 - Fax 964 23 29 52
castello.stepv@intersindical.org
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
valencia.stepv@intersindical.org
ALZIRA
Plaça del Sufragi 11, Ent A i B. 46600
Tel. 96 240 02 21 - Fax 96 241 25 57
alzira.stepv@intersindical.org
XÀTIVA
Portal del Lleó, 8, 2n A. 46800
Tel. i fax 96 228 30 67
xativa.stepv@intersindical.org
GANDIA
Av. Alacant,18, 1r. 46701
Tel. i fax 96 295 07 54
gandia.stepv@intersindical.org
ALCOI
Oliver, 1, 5-D. 03804
Tel. i fax 966 54 06 02
alcoi.stepv@intersindical.org
ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5,12. 03005
Tel. 965 98 51 65 - Fax 965 126 626
alacant.stepv@intersindical.org
ELX
Maximilià Thous, 121. 03204
Tel. i fax 966 22 56 16
elx.stepv@intersindical.org
ESCOLA SINDICAL MELCHOR BOTELLA
Juan de Mena, 18, bxs. 46008
Tel. 96 391 91 47 - Fax 96 392 43 34
http://www.web.esfmb.org/
cursos@esmb.org

@STEPV_Iv

STEPV

@STEPVinforma

stepv_iv


