
Negociacions del 
VII Conveni Col·lectiu de 
l’Ensenyament Concertat

privada.stepv@intersindical.org

Stepv Ensenyament Privat

@privadastepv

STEPV Ensenyament Privat Concertat

mailto:privada.stepv@intersindical.org
https://www.facebook.com/stepv.privat
https://twitter.com/PrivadaStepv
https://twitter.com/PrivadaStepv
https://www.facebook.com/stepv.privat
mailto:privada.stepv@intersindical.org


Negociacions del VII Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament Concertat

COM POTS APRECIAR LES DIFERÈNCIES SÓN CLARES, DIGUES NO A LES PROPOSTES DE 
LA PATRONAL, DIGUES SÍ A LA CONSOLIDACIÓ DELS TEUS DRETS LABORALS

STEPV Ensenyament Privat Concertat

PER QUÈ DIEM NO A LES PROPOSTES DE 
LA PATRONAL EN LA NEGOCIACIÓ DEL 
CONVENI VII DE CONCERTADA

“NI UN PAS ENRERE EN DRETS LABORALS”

Les negociacions del VII Conveni Col·lectiu de l’Ensenya-
ment Concertat van començar el passat 13 d’octubre a 
Madrid. La patronal va posar damunt la taula les seues 
propostes als sindicats que estan en mesa negociadora. 
Propostes que STEPV no pot aceptar de cap de les mane-
res, atés que empitjora considerablement els drets labo-
rals que ja tenim consolidats en l’actual conveni del sector.

PROPOSTES PATRONAL POSICIONAMENT STEPV

Augmentar la jornada laboral del docent. Passaria de 
1.180 hores anuals a 1300 hores amb la realització de 
totes les hores en el centre.

Reducció de la jornada completa, passar de 25 hores a 
23 hores lectives en totes les etapes.

Que el període no lectiu de juliol passe a ser lectiu tot el 
mes de juliol. 

Actualment tenim 40 hores no lectives al mes de juliol 
que equivalen els 8 primers dies de juliol.

Eliminar la paraula ‘voluntarietat’ en l’articulat del 
conveni per a realitzar activitats de formació que 
proposa l’empresa. 

No a la realització obligatòria de cursos organitzat per 
l’empresa.

Incloure l’acord del registre horari de la jornada laboral 
que van signar les patronals amb els sindicats signants 
del conveni 

Hi ha una indefinició en l’acord sobre el control horari 
en els centres, que s’aprecia clarament en la regulació 
horària d’activitats com ara: correcció d’exàmens, esplai, 
excursions, visites extraescolars, viatges, etc.

Incloure dins del conveni la modalitat contractual 
temporal sorgida de la COVID i així perpetuar en el 
conveni aquesta modalitat temporal.

No als contractes precaris del personal docent i no 
docent.

Augmentar la jornada laboral del personal 
d’Administració i Serveis, i  la del personal de menjador 
i neteja.

STEPV demana reducció de la seua jornada laboral, de 
37 hores passar a 35 hores setmanals.


