
En 2010, l’anterior Conselleria 
d’Educació va denunciar 
els acords de plantilles de 
secundària, batxillerat i FP, 
i va imposar una ordre que 
retallava de forma important 
les plantilles en aquestes 
etapes educatives. 

En 2013 va fer el mateix amb 
les plantilles de primària, fent 
desaparéixer un tutor en la 
majoria dels centres d’infantil 
i primària.

Millorem les 
plantilles
Negociació ja
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Aquestes mesures, juntament amb 
l’augment de les ràtios i de la càrrega lectiva 
del professorat, la retallada d’unitats i 
l’amortització de la majoria de places per 
jubilació, va fer que en el període de 2010 a 
2014 desaparegueren 5.000 llocs de treball. 
És urgent, per tant, recuperar aquests 
llocs de treball amb la reversió de totes 
aquestes mesures, perquè el sistema 
educatiu valencià continua necessitant 
aquest professorat –i més- per a 
garantir la qualitat de l’ensenyament.
La Conselleria d’Educació va proposar 
negociar les plantilles en la Junta de 
Portaveus del mes de novembre, però 
aquesta negociació encara no ha tingut lloc i 
queden pocs mesos perquè finalitze el curs.
És per això que STEPV ha engegat una 
campanya perquè aquesta negociació 
es duga a terme el més prompte 
possible i recuperem i millorem les 
plantilles per al curs que ve. 
Aquesta és una reivindicació justa i 
necessària que generarà llocs de treball, 
millorarà l’atenció educativa, descarregarà 
de l’acumulació creixent de tasques els 
docents en actiu i amb la qual el govern 
valencià guanyarà en credibilitat.

Una de les mesures més 
importants que ha d’encetar el 
nou govern és la recuperació 
i millora de les plantilles en 
totes les etapes educatives, 
especialment en primària, 
secundària, batxillerat i 
formació professional. 

PER LA NEGOCIACIÓ DE 

LES PLANTILLES, JA
Les retallades en les plantilles, juntament 
amb l’augment de les ràtios i de la càrrega 
lectiva del professorat, la retallada d’unitats 
i l’amortització de la majoria de places per 
jubilació, va fer que en el període de 2010 a 
2014 desaparegueren 5.000 llocs de treball. 

És urgent, per tant, recuperar aquests llocs 
de treball amb la reversió de totes aquestes 
mesures, perquè el sistema educatiu valencià 
continua necessitant aquest professorat 
–i més- per a garantir la qualitat de 
l’ensenyament.

La Conselleria d’Educació va proposar 
negociar les plantilles en la Junta de 
Portaveus del mes de novembre, però aquesta 
negociació encara no ha tingut lloc i queden 
pocs mesos perquè fi nalitze el curs.

És per això que STEPV ha engegat una 
campanya perquè aquesta negociació es 
duga a terme el més prompte possible i 
recuperem i millorem les plantilles per al 
curs que ve. 

Aquesta és una reivindicació justa i 
necessària que generarà llocs de treball, 
millorarà l’atenció educativa, descarregarà els 
docents de l’acumulació creixent de tasques 
i amb la qual el govern valencià guanyarà en 
credibilitat.


