
 

STEPV-Iv negocia en reunió Comissió de Seguiment concertada 
el calendari escolar del curs 2020/21  

El Sindicat ha mostrat la seu preocupació sobre el començament 
de curs a setembre. 

STEPV-Iv li ha plantejat al Director General de Centres, 
Ximo Carrión, la preocupació que ens fan arribar els 
docents sobre quin i com serà l’escenari a aplicar en 
setembre en els centres educatius. A més hem afegit a 
aquesta preocupació, la realització de les tasques 
afegides que ja venen regulades en la Resolució de la fase 
2, l’obligatorietat de formar-se en un curs de riscos 
laborals abans de començament de curs que ve, com així 
va anunciar la Conselleria.  Si a tot açò li sumem també, la 
coordinació entre l’equip educatiu per poder elaborar els 
informes individualitzats a aquell alumnat que ho 
necessite al començament de curs, - com marca la 
Resolució del 4 de maig-, així com la realització de les 
proves extraordinàries EBAU que aquest curs estan 
previstes en les dates del 12-15 de juliol, acabant més 
tard que en cursos anteriors. Tot aquest cúmul de 
tasques i activitats fa que els docents es troben en un 
estat d’estrès i cansament extra respecte d’altres anys. El 
sindicat entén la situació excepcional de crisi sanitària 
que estem patint però no obstant això, li hem traslladat al 



DG la complexitat de la situació abans enumerada, per la 
qual cosa pensem que és del tot necessari flexibilitzar en 
la mesura del possible, les dates d’inici i començament de 
curs pròxim. Hem explicat que si el començament ha de 
ser el 7 de setembre, i la data és inamovible, cal doncs 
que l’administració estudie la possibilitat d’avançar en un 
dia la finalització del mateix i es regule en aquesta 
resolució que estem negociant hui. A més el Sindicat li ha 
explicat al DG que per conveni col·lectiu el còmput per 
hores lectives sobrepassa entre 15/25 hores de còmput 
anual la jornada laboral docent que marca l’article 26 del 
VI Conveni col·lectiu concertat, vulnerant d’aquesta 
manera el que regula el conveni sobre la jornada laboral 
del docent. Si a més li sumem el criteri que ja vam 
explicar en la passada reunió al SA, sobre les altes 
temperatures que patim a les aules arribat el mes de 
juny, la situació es farà si més no, esgotadora, no sols pels 
professionals sinó també per a l’alumnat.  

El DG s’ha pres nota i ens ha dit que estudiaran la situació 
del còmput horari (jornada laboral docent) per veure 
d’evitar no contravenir el nostre conveni laboral. 

Al torn obert de paraula el Sindicat ha preguntat quan 
estarà la Resolució de les proves EBAU, així com la 
Resolució de Xarxa llibres, com vam exigir-li en les 
reunions anteriors de CS al SA. Hem insistit en que seria 
convenient que ens les facen arribar amb un mínim de 
tres dies d’antelació per poder estudiar-les amb 
deteniment. Ens ha confirmat que les tenen pràcticament 
acabades i només les tinguen ens les lliuraran per a 
negociar-les. Ha afegit a més que estan elaborant la 



Resolució d’Àmbits que afectarà a 1r ESO, i esperen 
tindre-la acabada a finals del mes de juny. 

Finalment STEPV li ha recordat al DG, la necessitat 
d’encetar de nou la negociació de tots aquells temes que 
estan pendents en el calendari del sector d’ensenyament 
privat. Temes tan importants com la negociació de les 
plantilles en el sector, el complement de formació 
(sexennis), la desjudicialització de la paga 25 anys, 
substitucions, etc. 

Segons ens ha explicat, tenen previst fer una 
recalendarització dels temes pendents per a negociar en 
l’àmbit de CS concertada i que ja han posat en 
coneixement del SA. Serà aleshores el mateix SA qui 
prioritze els temes més urgents de negociació de cara 
l’estiu, deixant la resta per al primer trimestre de curs. 
Només tinguen acabada la recalendarització amb el vist-i 
plau de SA ens la faran arribar via correu electrònic. 

                                  
                                                    València 28 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


