
 
 
Es negocia en Comissió de Seguiment concertada l’Ordre que fixa 
el nombre màxim d’alumnat en infantil 3 anys per al curs 
2021/22. 

 

      STEPV-Iv ha valorat positivament la baixada de ràtio en aquestes 
localitats. 
 
Segons ens ha explicat el Director General de Centres, Ximo Carrión, s’ha fet atenent el 
criteri de la baixa natalitat que porten patint aquests municipis des de fa uns anys, a 
més ens ha explicat que la proposta de la baixada de ràtio ha sorgit del Consell Escolar 
Municipal, en altres de la mateixa Administració Educativa a la vista de les dades de 
matriculació i dels padrons municipals comprovant tant els centres públics i 
concertats. Ara bé, en tots els casos el Consell Escolar Municipal ha estat informat de 
la proposta de baixada de la ràtio màxima per a la seua localitat. 
Ha continuació ens ha informat que s’ha afegit a l’article 2 un punt 2, on es faculta al 
Departament de Planificació Educativa perquè en els pròxims anys i en previsió 
d’aquelles localitats que s’observe que puga haver una baixada de la ràtio en 3 anys, 
poder treure una resolució, i així poder actualitzar l’annex en les localitats que 
compleixen amb la ràtio mínima. 
 

En el seu torn de paraula, STEPV-Iv ha valorat positivament la iniciativa de la reducció 
de la ràtio en infantil a 20 alumnes, i en altres localitats fins a 23 alumnes, com ja ho 
vam fer quan es va negociar per primera vegada l’ordre en el curs 2018/19. La baixada 
de la ràtio és una mesura per millorar la qualitat educativa en els centres i per tant 
entenem que aquesta baixada d’alumnat per unitat s’ha de fer extensible a la resta de 
nivells educatius.  

A més STEPV-Iv ha demanat que aquest criteri es faça extensible de manera gradual a 
la resta de municipis de PV, independentment de la natalitat, sol·licitant prèviament de 
la Conselleria un estudi demogràfic per saber realment les dades concretes en cada 
localitat, i no sols de les que estan patint una minva. Per poder així analitzar-les a priori 
en sessió de Comissió Seguiment abans que es publique l’arranjament escolar 
definitiu. 

Des del Sindicat considerem que aquest estudi, encara que necessàriament s’ha 
d’actualitzar any rere any, ajudarà a fer una primera previsió en l’arranjament escolar 
dels centres. 

 



 

Al torn obert de paraula el DG de Centres ens ha informat: 
 
-Desdoblaments. S’està regularitzant per part de l’administració a mesura que es fan 
les actualitzacions de nòmines.  
 
-FPDual. Estan preparant la Resolució per fer el pagament delegat en aquells docents 
que imparteixen la FPDual i a partir de la nòmina de l’1 de setembre poder tindre-los a 
tots els efectes en pagament delegat. 
 
-Variacions en nòmina. Estan regularitzant aquest aspecte, perquè han hagut 
problemes en alguns centres ja que no han enviat la documentació completa. Ha 
insistit en que s’està treballant des del Departament de Finances perquè siga efectiu 
en el mes de març i a més siga amb efectes d’inici del contracte del treballador/a. 
 
-Taules salarials. Estan treballant en la seua actualització i se regularitzarà en nòmina 
amb els conceptes que pertoquen de la nòmina. 
 
-Borsa recol·locació. Els falten dades sobre la borsa per poder-la actualitzar, quan ho 
tinguen clar ens convocaran per parlar del seguiment de la borsa. 
 
-Acord Lactància. Ja tenen l’esborrany i ens convocaran pròximament per tractar en  
Comissió Seguiment concertada, com així va sol·licitar el Sindicat. 
 
-Baixes Covid. Esta regulada, i el 4 de febrer ja van donar eixida a través d’unes 
instruccions als centres de la declaració responsable. 
 
-Actualització dels triennis, estan treballant per automatitzar-los en la nòmina. STEPV 
ha felicitat aquesta mesura atès que era una reivindicació que portàvem temps 
demanant des del Sindicat.  
 
-Indemnitzacions. Els casos que tenen estan en intervenció econòmica.  
 
-Endarreriments 2008. L’administració té el compromís d’abonar-los d’ofici com va 
sol·licitar STEPV fa tres anys. Ens ha dit que es solucionarà prompte. 
 
-Abonament partida altres despeses als centres. Sobre la partida d’altres despeses del 
mes de desembre, gener i primer termini despeses Covid, estan a punt de pagar 
prompte als centres. Pel que fa al segon termini de les despeses Covid, s’estan 
introduint pels centres la documentació una vegada aquesta fase finalitze, la 
Conselleria abonarà la partida d’altres despeses en el mes d’abril. Cal no oblidar que és 
d’aquesta partida d’on es paguen les nòmines del personal del PAS. 

 
STEPV ha insistit en: 
 

- Li ha traslladat al DG de Centres la preocupació que s’ha generat entre els 
treballadors/res dels centres pels efectes que pot produir la vacuna 



AstraZéneca.  Ens ha contestat que ho comunicarà hui mateix al Secretari 
Autonòmic d’Educació perquè ho trasllade a la Conselleria de Sanitat. 
 

- En la línia de dalt, STEPV li ha pregunta al DG si la Conselleria té prevista alguna 
actuació o bé enviar instruccions als centres en el cas que es produeixen baixes 
provocades pels efectes secundaris de la vacuna. El DG ha contestat que en 
principi s’ha fet una distribució en distints dies de les plantilles dels centres; 
una per evitar aglomeracions i d’altra per evitar que si hi ha efectes secundaris, 
perjudique al menor nombre de treballadors/res del centre. 

 
- STEPV ha sol·licitat que s’envie l’esborrany Acord de lactància amb suficient 

antelació a les organitzacions per poder estudiar-lo, abans de ser convocats a la 
pròxima reunió de CS. 

 
- Pel que fa a la distribució de les mascaretes, STEPV-Iv explica que no estan 

arribant en temps i forma als centres per les empreses contractades per la 
Conselleria.  El DG s’ha compromès a fer hui mateix una carta als centres per 
explicar la distribució de les mascaretes i poder agilitzar el procés de 
repartiment. 
 

 

 


