
 

STEPV-Iv signa l’Acord per a l’Organització i el 
Desenvolupament del Curs 2020-2021 entre la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport i les organitzacions empresarials i 
sindicals de centres privats concertats. 
 
L’Acord signat hui dimarts 28 de juliol entre les entitats patronals, 
sindicats del sector i l’Administració Educativa posa negre sobre blanc els 
compromisos anunciats per la Conselleria d’Educació en les passades 
reunions de la Comissió de Seguiment de concertada. 

A la signatura ha assistit el Conseller d’Educació, Vicent Marzà i el Secretari Autonòmic 

d’Educació i Formació Professional Miguel Soler. 

Aquest acord possibilitat doncs, la dotació extraordinària que es requereix de recursos 
econòmics i d'increment d'hores addicionals de professorat necessàries per a un 
adequat funcionament dels centres concertats el pròxim el curs 2020/21. 
 
Per a possibilitar la contractació del professorat que es troba inscrit actualment en la 
bossa de recol·locació, l'increment d'hores addicionals de docència concedit en el marc 
d'aquest Acord s'haurà de cobrir, amb l'ampliació dels contractes a temps parcial de 
personal docent del mateix centre o amb els integrants de la bossa de recol·locació de 
centres privats concertats que es gestiona des de la  Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport. 
 
El Secretari Autonòmic d’Educació ens ha confirmat a les entitats signants de l’Acord 
que a partir de demà dimecres 29 de juliol, començaran a rebre els centres les ajudes 
dalt assenyalades. 
 
S’ha acordat crear una comissió de seguiment de l’acord, que estarà integrada per les 
organitzacions sindicals, patronals i l’Administració Educativa. 

A continuació una vegada finalitzada la signatura de l’Acord, ha començat la reunió 

que teníem prevista sobre les Instruccions Inici de Curs en els Centres d’Educació 

Especial Concertats. A la reunió ha assistit la Directora General d’Inclusió Educativa 

Raquel Gimeno, i el Cap de Serveis d’Inclusió Educativa,  Ximo Mas.  



STEPV-Iv al seu torn de paraula ha proposat una bateria de mesures, que lliurarà a 

través de correu electrònic a l’Administració, resumim les més rellevants: 

- El Sindicat considera i així li ho hem explicat a la DG d’Inclusió, la necessitat de 

preveure per part de la Conselleria una partida pressupostària addicional per atendre 

mitjançant atenció domiciliària, a l’alumnat vulnerable que puga presentar informes 

que recomanen la seua no assistència a l’escola per causes relacionades amb la COVID- 

19.  

- Sobre les ràtios, donada la casuística especial d’aquest alumnat caldria que els grups 
de convivència estable no han de ser de 20-25 alumnes. Les ràtios no deurien superar 
els 15 alumnes. Entenem que el concepte d’aquest grup estable és diferent a la resta 
de centres ordinaris educatius, però caldria veure la possibilitat de dotar de la plantilla 
necessària per minimitzar els riscos i la traçabilitat amb aquest alumnat tan vulnerable. 
 
- Hem explicat la necessitat d’un protocol per tancament dels grups de convivència 
estable o fins i tot del centre.  
 
- Hem manifestat la nostra queixa en quant a què aquests centres no han rebut la 
graella com la resta de centres ordinaris públics i concertats per poder fer una 
demanda de les seus necessitats i recursos de cara el curs 2020/21. Entenem que no 
se’ls ha donat l’oportunitat de poder sol·licitar aquesta demanda d’ajudes com sí 
tindran la resta de centres educatius ordinaris. 
 

-Hem insistit en incloure als CEE en les convocatòries del PAM, cal que puguen accedir a 
les ajudes per poder dotar-los de personal de suport atès la dificultat i vulnerabilitat 
d’aquest alumnat i poder suplir les necessitats sobrevingudes que puguen tenir durant 
el curs tan extraordinari que anem a tindre. 

 

- En la mateixa línia de dalt, hem recalcat a la DG d’Inclusió la necessitat de revisar si els 
centres tindran suficient personal en cas de rebre a l’alumnat d’escolarització 
combinada i demanem flexibilitat en cas que el centre requereixa sol·licitar professorat 
extra, ja que a les instruccions d’infantil i primària no constava aquest fet. 

 
Finalment la Directora General d’Inclusió ens ha explicat que traslladarà les demandes 
de recursos PAM, així com les ajudes extres de transport, i la sol·licitud que li ha fet 
arribar STEPV-Iv per poder demanar els CEE les ajudes econòmiques derivades de la 
pandèmia. Ha conclòs que li les farà arribar al Director General de Centres, ja que ens 
ha explicat que són competència d’aquesta Direcció General.  
 
El Sindicat estarà vigilant perquè cadascuna de les mesures que hui farà arribar a 
l’administració, en concret a la Direcció General d’Inclusió, es vegen complides en la seu 
totalitat al llag del curs que ve en els CEE. 
                          
                                                 
                                                                     València 28 de juliol de 2020 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


