
 

STEPV-Iv es reuneix via online en reunió CS concertada 
amb la Conselleria d’Educació i la resta d’organitzacions 
del sector d’Ensenyament Privat. 

Es tracta la nova instrucció sobre substitucions i permisos 
en el sector.  

Informació dels acords entre la Sectorial d’Educació, les 
Conselleries d’Educació Autonòmiques i la Ministra Isabel 
Celaà en la passada reunió del 15 d’abril. 

El Director General de Centres, Ximo Carrión, explica breument la nova 

instrucció sobre permisos i substitucions. La idea era que entrarà en vigor a 

partir del 4 de maig, com venia especificat en el seu redactat, però ens informa 

que han decidit posar-la en funcionament a partir del dilluns 27 d’abril.  

STEPV-Iv al seu torn de paraula ha manifestat la seu satisfacció, i hem explicat 

que aquesta necessitat de reactivar les altes i les baixes en variacions de 

nòmina era necessària i urgent, atès que ha afectat a docents que estaven en 

excedència per cura de fills, o bé a docents que estaven a l’espera d’executar 

la seua jubilació parcial aquest mes d’abril. Des del Sindicat hem aprofitat per 

demanar la retroactivitat d’aquests casos concrets que hem especificat dalt, 

atès que hi ha docents que van tramitar la incorporació a l’activitat normal 

abans de la data del 23 de març, que és quan es paralitzaren les altes i baixes 

en el departament de serveis de centres concertats. El Director General de 

Centres ens ha contestat que li fem arribar via e-mail els casos concrets per 

poder estudiar-los des del Departament de Finances de Conselleria i així donar 

una resposta adequada a cada cas. 



Seguidament el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler, ens ha informat 

dels acords presos en la passada reunió del dimecres 15 de la Sectorial de 

l’Educació amb el Ministeri.  

Fem resum dels acords que trobem més rellebants: 

-Manteniment del curs escolar tal com estava previst fins a juny. A excepció de 

les proves EBAU (proves universitat) que es faran entre el 7-8 de juliol, i entre  

7-9 de setembre. 

-Promocionar a l’alumnat de curs serà la norma, i l’excepció serà la repetició. 

Per tant s’adaptaran els aprenentatges i les competències essencials, i no 

s’avançaran continguts. El tercer trimestre ha de servir per a repassar 

continguts del curs. 

-Es farà un informe individualitzat de cada alumne amb els continguts assolits 

per valorar la repetició o no de l’alumne i serà l’equip docent qui determinarà la 

seua avaluació comptant amb el suport de l’administració educativa. 

S’adaptaran els criteris exigibles per obtindre la titulació a l’alumnat en l’últim 

curs de cada etapa. 

-De cara el curs que ve s’elaboraran plans de recuperació i es treballaran les 
matèries que cal reforçar tenint en compte el que no s’haja pogut treballar en 
aquest tercer trimestre. 
 
-Les proves d’accés a Cicles Grau Mitjà o el Superior, ha destacat que 
s’ajornaran abans de l’inici del proper curs. Respecte a les pràctiques de 
formació professional en centres educatius, hi haurà també flexibilització en 
l’avaluació d’aquest alumnat, a més ha donat especial importància a aquelles  
demandes que els han fet arribar alumnat de cicles formatius i que volen 
voluntàriament rebutjar a la seua formació en les empreses per poder-la fer el 
curs que ve.  Aquesta proposta concreta estan estudiant-la a nivell estatal. 
 
-Respecte a la tornada de les classes presencials en els centres, seran les 
autoritats sanitàries qui ho determinen i cal estar atents, per altra banda des de 
la Conselleria ens manifesten el desig de tornar encara que siga un mínim de 15 
dies abans de finalitzar el curs. 
 
-Sobre el mes de juliol els centres que voluntàriament així ho manifesten, podran 
tindre obert els centres educatius per a la realització d’activitats lúdiques a aquell 
alumnat que ho necessite, a banda de servir de suport a l’alumnat que més li 
faça falta. 
Respecte aquest últim ítem STEPV-Iv ha deixat ben clar que en els centres 
concertats segons el nostre conveni laboral el mes de juliol és un mes d’activitats 
no lectives i que no es pot obligar al professorat a donar classes lectives (suport), 
si voluntàriament no ho demanen.  Hem aprofitat per demanar-li al SA que es 
redacte de manera clara aquest punt en les instruccions que estan elaborant 



perquè no hi haja cap interpretació errònia i evitar així la confusió entre el 
professorat i les entitats titulars del centres.  
El SA ha contestat que la Conselleria no donarà instruccions de que es faça cap 
activitat lectiva, solament donaran suport a totes aquelles entitats com ONGS, 
escoles d’estiu, ajuntaments, Diputacions, etc, perquè puguen fer-se càrrec el 
personal propi d’aquestes organitzacions de les activitats lúdiques a realitzar en 
els centres. 
 
Seguidament s’ha donat la paraula a les organitzacions per preguntar dubtes 
sobre els acords. El Sindicat en el seu torn de paraula, ha manifestat la 
preocupació sobre què s’ha d’entendre per un aprovat generalitzat, sobre les 
ajudes del val menjador a les famílies que en la primera tanda no pogueren 
gaudir d’aquesta ajuda, sobre què passarà amb la concertació i promoció de 
l’alumnat de PMAR en centres concertats de cara el curs pròxim, sobre l’alumnat 
d’aquelles famílies que no han pogut gaudir de les tabletes que van repartir-se 
dies enrere per l’administració, fet que pot provocar una bretxa digital més 
pronunciada encara entre el propi alumnat dels mateixos centres concertats.  
 
Pel que fa a la pregunta de l’aprovat generalitzat, el SA ha contestat que es 
pretén que l’avaluació siga continua, ha de ser els docents qui avaluen i 
determinen si han de repetir o no, però que amb caràcter general l’alumnat ha 
de promocionar, si en cas excepcional ha de repetir algun/a alumna, cal 
aleshores detectar els dèficits d’aquells continguts que no s’han pogut assolir per 
concretar mesures necessàries i reforçar aquest continguts no superats. 
Ha remarcat també el gran esforç que ha estat fent el professorat estos dies de 
confinament en casa i per aquesta raó no volen sobresaturar amb més tasques 
burocràtiques als docents.  
 
Respecte a la pregunta de l’ajuda del val de menjador feta per STEPV-Iv, el DG 
diu que al primer cicle d’infantil,  van a mantindré fins a finals de juny l’ajuda del 
val menjador. Per altra banda ens explica que són conscients que l’ajuda no ha 
arribat a totes les famílies, i segons ens diu, en la segona tanda estan incorporant 
en el sistema, les dades que els han facilitat la Cooperativa Consum perquè les 
famílies que hagen sol·licitat l’ajuda els puga arribar sense dificultat. 
 
Sobre l’accés de l’alumnat als programes de PMAR, el SA contesta que no serà 
com fins ara marca la normativa vigent de PAM pels centres concertats. Volen 
facilitar l’accés, i per tant eliminen el pas de tramitació i supervisió d’un informe 
amb el vist-i plau de la Inspecció Educativa. Per altra banda, van a mantindran 
les mateixes ajudes pressupostàries que tenen ara per als centres, açò vol dir, 
mantenir les mateixes unitats, plantilles, etc.  Ho detallaran de forma més clara 
en les noves instruccions que estan preparant i que faran arribar a tots els 
centres. 
 
Respecte a les tabletes, el SA ha explicat que són conscients de la problemàtica 
generada en el primer repartiment que s’ha fet, i ens ha comunicat que volen 
aconseguir més tabletes per poder dotar a totes les famílies amb menys 
recursos, però açò serà més endavant. Ara, actualment tenen un marge de 200 
tabletes i el que volen es prioritzar-les sobretot a l’alumnat de centres d’Educació 
Especial. 



 
Finalment STEPV-Iv ha exigit en el torn obert que es continue via online amb les 
reunions de CS concertada per seguir avançant en els temes pendents del sector 
que tenim calendaritzats. A més li hem demanat al DG de Centres que ens 
faciliten via correu electrònic la Resolució provisional d’arranjament en els 
centres concertats que van enviar ahir a les entitats titulars. El sindicat pensa i 
així ho hem manifestat en repetides ocasions en les reunions de CS, que és 
convenient que l’arranjament escolar provisional arribe a totes les organitzacions 
sindicals i no sols a les entitats dels centres. Aquesta proposta ha tingut suport 
de la patronal CECE que l’ha secundat en el seu torn de paraula, exigint també 
que ens facen arribar l’arranjament a les organitzacions tant sindicals com 
patronals. El DG ha contestat dient que estudiaran la proposta i comunicaran la 
decisió immediatament a les organitzacions del sector via correu electrònic. 
 
 
                          
                                          València 17 d’abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 


