
STEPV-Iv PROPOSA UNA BATERIA DE PROPOSTES PERQUE ES 
TINGUEN EN COMPTE EN LA RESOLUCIÓ DE  LES INSTRUCCIONS 
DEL  TERCER TRIMESTRE DEL CURS 2019/20 I INICI DEL CURS 
2020/21. 
 

El Sindicat ha sol·licitat en reunió de Comissió Seguiment concertada 
celebrada hui dijous 30 d’abril, avançar les proves extraordinàries de 2n 
curs de batxillerat, i regular un protocol estàndard de funcionament 
teletreball en les instruccions inici de curs per al conjunt del professorat. 

Detallem propostes de l’STEPV-Iv que han sigut acceptades pel Secretari Autonòmic 

d’Educació: 

-Un protocol clar que regule la participació i coordinació del centres educatius amb els 
Serveis Socials municipals per tal d’ajudar a l’alumnat desconnectat o no localitzable, i 
així recuperar el vincle escolar i de reforç per ajudar-los a reincorporar-se a l’activitat 
educativa,  abans de la finalització del tercer trimestre. 
 
-Respecte al teletreball, i la càrrega que comporta, garantir primer des de la Conselleria 

i les entitats titulars dels centres, que totes les famílies tinguen ordinador/tabletes i/o 

facilitar la connexió. Fer la detecció d’aquell alumnat dels centres i poder introduir 

mesures de compensació per si es torna a produir la situació de pandèmia.  

El SA ha explicat que es té previst demanar un informe als centres on especifique el 

percentatge d’alumnat que ha tingut dificultats en la connexió des de casa. Es passarà 

al final d’aquest trimestre escolar. 

 

-La necessitat d’incloure en les instruccions d’inici de curs, d’un protocol estàndard clar 

que facilite el teletreball al conjunt del professorat. 

 

-Continuar i impulsar un pla de formació de xoc emfatitzant la formació en TICS de tot el 

professorat i que puga servir al mateix temps d’acompanyament al professorat en l’inici 

de noves comunicacions amb les famílies, amb la creació de continguts digitals en les 

quals es gasten diferents tipus de ferramentes digitals adequades a cadascuna de les 

disciplines.  

Ens ha explicat que des de la conselleria ja s’ha contemplat aquesta mesura en el pla 

formatiu dels CEFIRES de cara el curs que ve, on podran accedir docents de tots els 

centres públics i privats concertats a aquest tipus de formació. 

 

-En unitats d’Educació Especial Específica el Sindicat ha sol·licitat romandre un any més 

al mateix curs com recull la normativa,  i així poder cursar un any més sense problema, 

evitant trastorns no desitjats a aquest alumnat, i amb el consentiment de les famílies. A 

més ens ha explicat que la intenció es donar també flexibilitat en les edats per cursar la 

FP Bàsica especial per als propers cursos. 



 

- Demanem que el pla individualitzat de recuperació, es puga adaptar a la casuística de 

cada centre, valoratiu del treball realitzat per l’alumnat on s’han de reflectir els avanços 

i possibles endarreriments que hagen pogut produir-se.  

-Respecte l’Etapa d’infantil entenem des del sindicat que la resolució ha de fer referència 

a 4 aspectes bàsics: 

-La necessària avaluació inicial al reprendre l’activitat presencial. 
-El Pla de transició des del segon cicle d’Educació Infantil al primer curs de l’Educació 
Primària. 
-Mesures d’organització flexible per a primer d’EP. 
-Especial atenció a l’alumnat amb NESE. 
 

Per altra banda respecte a la proposta feta per STEPV-Iv d’avançar les proves 

extraordinàries de 2n de Batxillerat a principis del mes de juliol, -proposta que ens ha fet 

arribar l’afiliació-, el SA ha dit que ho estudiaran i miraran la seua viabilitat, però ara 

mateix no es compromet a dir cap cosa segura al respecte. 

Seguidament STEPV ha fet una proposta global que aglutine un pla de xoc de 
contingència respecte a la possible tornada de les classes presencials en el primer 
trimestre del curs que ve, i si es produeix un rebrot de la pandèmia: 
 

-Reforçar la plantilla del PAS, (personal de neteja) per part de les entitats titulars en els 

centres per minimitzar els riscos de nous contagis.  

 
-Davant de la realitat de moltes famílies en condicions econòmiques molt complicades 

s´haurien de facilitar mascaretes per tal d'utilitzar els serveis de transport escolar i 

inclús revisar quin nombre de xiquets han de pujar junts al bus. 

 
-Dotar a les escoles de dispensadors de hidroalcohol per fer neteges ràpides en 

moments puntuals. 

 

Els SA ha explicat que ja tenen en marxa aquest pla de contingència. Faran arribar a 

tots els centres tant públics com concertats materials de neteja, mascaretes, gel, etc. 

Més endavant tenen prevista una reunió la Conselleria que concrete tot aquest tema 

del material que destinaran als centres educatius. 

 

Per altra banda i de cara l’inici del curs que ve estan barallant la conveniència o no 

d’alternar la presencialitat als centres amb el teletreball, ara bé aquest punt depèn 

d’elevolució de les fases de desescalada i del què vaja anunciant el Govern central 

setmana a setmana. No hi ha res tancat. 

 
 



Sobre cursar 1r d’ESO per àmbits d’assignatures, ha explicat que serà obligat en tots els 
centres educatius en el primer curs d’ESO. I que no és tracta de cap PMAR. La 
conselleria facilitarà als centres distints models d’àmbits, (aquests models vindran 
arreplegats en les instruccions que estan preparant de juliol).  Els centres segons les 
característiques i organització podran escollir l’àmbit que més s’ajuste a la seua 
organització curricular. Exemple, si un centre vol optar pel model d’àmbit on es 
convinen les assignatures de valencià, castellà i geografia, es podrà facilitar l’entrada de 
dos professors a l’aula (un de llegua i l’altre de geografia) per impartir aquest àmbit. I 
així en la resta d’àmbits també. 
Ha continuat dient que el treballar per àmbits,  és treballar per projectes i que aquest 
sistema de treball no és nou en el sistema educatiu valencià. 
 
Sobre l’allargament del curs pròxim, STEPV ha manifestat la possibilitat que s’estudie 
per part de l’administració, una altra alternativa més favorable per a l’alumnat i els 
docents , atès la situació d’esforç i sobrecarrega de feina que estan realitzant els 
docents aquest tercer trimestre de curs. A més hem explicat que sobrepassa el còmput 
d’hores lectives de la jornada laboral que tenim marcat per conveni col·lectiu. El SA ha 
contestat que s’ha ajustat a la forquilla de dies que marca el calendari escolar del 
Ministeri, i creuen raonable que el curs comence el 7 de setembre i acabe el 23 de 
juny, atenent a aquesta forquilla. 
 
Les proves EBAU es podran realitzar en els centres, sense que es tinga que desplaçar 
l’alumnat. 
 
Finalment aquestes instruccions tenen previst que ixquen cap el 4 de maig. 
 
 
 
 
                                                     València 30 d’abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


