
 

El passat dijous 4 de març es va tractar en reunió Comissió Seguiment 
concertada la Resolució sobre l’adaptació del currículum, les 
programacions didàctiques, els criteris d’avaluació, promoció i titulació 
per al curs 2020-2021. 

STEPV-Iv ensenyament privat demana que s’especifiquen en la resolució 
uns criteris clars per a l’avaluació de l’alumnat absentista. 

A la reunió ha assistit El Director General de Centres, Ximo Carrión. 

STEPV-Iv en el seu torn de paraula, al punt 2 d’adaptació dels criteris d'avaluació, ha 

evidenciat al DG de Centres la falta d’uns criteris per saber com avaluar concretament 

a l’alumnat absentista. Quin o quins criteris han d’emprar de manera específica els 

docents per donar solució i saber com actuar davant aquest tipus d’alumnat. 

 

Pel que fa al punt 6 de la resolució, accés als programes específics d'atenció a la 

diversitat en l'Educació Secundària Obligatòria, STEPV-Iv ha fet una proposta que 

afecta a l’accés en el programa d’Aula Compartida (PAC). Pensem que només amb el 

criteri de l’equip docent i el consentiment de la família és suficient. Entenem que el 

criteri de l’edat s’ha de flexibilitzar, és a dir, actualment tenim regulat que per accedir 

al PAC, l’alumne ha de tenir 14 anys o bé haver cursat 2n de la ESO. 

La realitat és que el context actual de l’alumnat PAC ha canviat, abans quasi tots es 
feien repetir en 6e de primària i pujaven a l’ESO un any més majors. Ara, no és així, 
promocionen d’una etapa a l’altra sense repetició, per tant cal poder incloure’ls en els 
diferents programes de la ESO i FP Bàsica, per poder mantenir a l’alumnat motivat en 
els aprenentatges, i evitar així que malbaraten el curs de 1r de la ESO. En concret se li 
ha demanat al DG que estudien la possibilitat de si un alumne/a que clarament 
s’observa per l’equip docent i el departament d’orientació que puja a 1r d’ESO amb 
greus carències d’aprenentatge, facilitar directament el seu accés a un programa PAC. 

El DG ens ha explicat que la base transversal que regula a questa resolució es la 
flexibilitat en els currículums i aprenentatge dels continguts degut a la situació 
pandèmica que està patint sobretot l’alumnat. Es prioritzarà de manera general la 
promoció de l’alumnat i la repetició ha de ser una mesura totalment extraordinària.  

Pel que fa a la promoció en les distintes etapes la resolució diu que el claustre de 
professors podrà promocionar a l’alumnat amb algunes assignatures suspeses en 
caràcter general, i la repetició serà una mesura de caràcter excepcional, a la qual cosa 



STEPV-Iv ha mostrat la seu preocupació en aquest punt ja que pot donar-se com a 
conseqüència un baix rendiment en l’alumnat motivat per aquest fet, i d’altra tampoc 
es concreta amb quantes assignatures suspeses pot promocionar.  Aquesta 
preocupació ens l’han fet arribar sobretot docents de l’etapa de batxillerat on 
demanen uns criteris més clars per l’obtenció del títol.  

El DG ha deixat clar que la decisió de l’obtenció del títol de batxillerat ha de ser quan 
l’equip docent ho considere oportú condicionat a que l’alumnat ha assolit els 
ensenyaments mínims per poder promocionar tant si és a l’avaluació ordinària com en 
l’extraordinària. Ha afegit que no s’expedirà el títol de batxillerat si no s’arriba en la 
nota mitjana a un 5. 

 

Per altra banda STEPV-Iv ha observat que la resolució no fa cap menció a la promoció 
d’alumnat dels CEE Específics, per tant hem fet una esmena respecte a la permanència 
d’aquest alumnat en els centres siga fins a l’edat dels 21 anys. Des del sindicat 
entenem que no és de rebut que aquest alumnat més vulnerable, -dos anys abans 
d’acabar la seua escolarització-, hagen de començar a buscar un centre pressionats per 
les llistes d’espera, o d’altres motius administratius que trenquen directament el 
procés d’aprenentatge, i els lligams de treball terapèutics ja començats amb l’alumne i 
la seua família. 
Entenem des del Sindicat que és un dret mantenir un procés d’ensenyament digne fins 
l’edat que corresponga, -concretament fins als 21 anys en aquest alumnat-, i que 
tinguen els recursos que es mereixen en temps i forma, ajustat a les seus necessitats i 
projectes de vida. Si una persona amb diversitat funcional, no té eixe recurs, per 
motius aliens, demanem que es puga quedar escolaritzat en el CEE, fins que 
l’administració dote eixe recurs. S’ha de tenir en compte que són alumnes sensibles i 
amb clares dificultats de NEE que requereixen d’una estabilitat en el seu aprenentatge 
i poder així adreçar-los en un futur cap a l’educació ordinària, com apareix regulat en 
el Decret d’Inclusió. 
 
Finalment a l’apartat de la FP, hem sol·licitat que aparega en la resolució la família 

d'Imatge Personal i que tinga un tractament directe com la resta de famílies 

professionals.  

Seguidament al torn obert de paraula, el DG ha passat a explicar el procés de 

vacunació com li havíem sol·licitat al començament de la reunió.  

Segons ens ha explicat: 

-Conselleria de Sanitat ha sol·licitat a la Conselleria d’Educació dos llistats: un de 

majors de 55 anys, un altre de menors de 55 anys docents i no docents dels centres 

educatius tan privats concertats com públics. 

-Els menors de 55 anys s’aplicarà ara en esta fase la vacuna AstraZeneca, els majors de 

55 anys no entren en aquesta fase. 



-Es procedirà a la vacunació en una setmana lectiva de dilluns a divendres de 15h a 

20h.  

-El lloc el determinarà la Conselleria de Sanitat, però serà la conselleria d’Educació qui 

gestionarà l’organització dels llistats de vacunació. Notificarà als centres educatius les 

citacions per blocs de les persones treballadores, horaris i el lloc de vacunació. 

-Es pretén vacunar en aquesta primera dosi de la vacunació al voltant de 100.000 

persones. La segona dosi està prevista per a dintre de 10-12 setmanes desprès, i es 

seguirà el mateix protocol. 

-Conselleria d’Educació obrirà un termini entre el 8 i 10 de març perquè les direccions 

introdueixen les dades dels professionals menors de 55 anys per a la seua vacunació a 

través de la plataforma que s’habilitarà online des de Direcció de Centres. La vacunació 

serà voluntària. 

-No s’inclouran en la vacunació al personal d’excedència, i als monitors que treballen 

fora de la jornada laboral compresa entre les 9h a 17h de la vesprada. 

 

STEPV ha mostrat la seua preocupació respecte a quan es farà efectiva la vacunació als 

majors de 55 anys, encara que entén que és Sanitat qui té la competència i la que 

marcarà el tempus en les fases de vacunació en aquest col·lectiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 


