
 
 
 
STEPV-Iv es reuneix en Comissió Seguiment concertada, 
concretament en el seguiment de l’Acord per l’Organització i el 
Desenvolupament del Curs 2020-2021. Acord signat per STEPV-Iv 
i la resta d’organitzacions del sector el passat 28 de juliol.  
 
El Sindicat sol·licita una revisió en l’Ordre que regula el sector pel que fa a 
l’apartat de les substitucions. 
 
A la reunió ha assistit el Secretari Autonòmic d’Educació, Miguel Soler i el Director 
General de Centres, Ximo Carrión. 
 
El SA ha pres la paraula per informar-nos dels acords presos el darrer dijous 23 en la 
reunió de la Conferència Sectorial d’Educació. Fonamentalment ens ha explicat la 
valoració que han fet les respectives comunitats autonòmiques sobre l’inici de curs, i 
de la resposta que ha donat el Ministeri d’Educació a qüestions concretes en temes 
educatius plantejades per les distintes comunitats. 
 
Comença informant sobre les dades de confinaments motivats per contagis del covid-
19 en els centres educatius. Pel que fa al País Valencià els grups confinats oscil·len 
entre un 0’52% dels més de 45.000 grups d’alumnat que tenim a la Comunitat, casos 
individuals que provenen de contagis produïts fora del centre. 
Continua dient que tenen una valoració global positiva però deixa clar que no han de 
baixar la guàrdia i s’ha de seguir amb les mesures adequades per evitar nous contagis 
en els centres. 
 
Per altra banda ens informa que des de la Conselleria d’Educació van enviar una carta 
la setmana passada a les direccions dels centres amb els telèfons de contacte dels 
centres de salut perquè hi haja una coordinació més estreta i eficient. 
Per altra ens comenta que s’han donat noves instruccions sobre un nou tipus de test 
que facilite una actuació molt més àgil i ràpida en cas de detectar un contagi positiu en 
els centres educatius. La idea segons ens explica, és fer les proves corresponents i de 
manera simultània a tot l’alumnat de la classe i aquell professorat que ha estat en 
contacte per donar una resposta més immediata. 
 



Respecte a temes educatius, la Conselleria va comunicar a la Ministra Celaá la 
necessitat d’avançar el procés d’adaptació del currículum a l’alumnat, així com l’accés 
a les proves a la universitat (EBAU). Respecte a aquest últim punt, la idea és i així li ho 
van manifestar a la Ministra, d’avançar aquesta normativa ara i no esperar al mes de 
maig.  
La Ministra es va contestar que ja s’està treballant aquest tema de les proves d’accés 
amb les distintes universitats de l’Estat.  
Pel que fa a l’adaptació del currículum, els van dir que van a treballar una ordre 
ministerial que regule uns nous criteris d’avaluació i promoció de l’alumnat. Estan a 
l’espera de veure com es concreta. 
 
En quant a la formació en centres de treball, es facilitarà per part de la Conselleria un 
tipus d’adaptació en funció dels acords entre empresa i centres educatius que puga 
desenvolupar-se al llarg de curs i no esperar a l’últim trimestre, com venia fent-se fins 
ara.  
 
Per altra banda el SA ens aclareix el tema del Màster de Secundària per la controvèrsia 
que ha provocat aquest tema en premsa. Ens informa que ha sigut una petició 
unànime de totes les comunitats autonòmiques a la Ministra. Concretament la 
demanda ha estat que hi haja una flexibilització en aquelles comunitats on no hi ha 
suficient nombre de professorat de certes especialitats. Aquesta demanda sorgeix per 
la necessitat de cobrir llocs de treball, sobretot en l’etapa de FP on s’ha observat que 
és més complicat trobar docents d’especialitats concretes que malgrat tindre les 
titulacions adequades de la seua família, no tenen el màster de Secundària. Segons ens 
ha informat, el Ministeri redactarà pròximament una proposta i veuran com es 
concreta en la següent reunió de la Sectorial d’Educació. 
 
Finalment ens transmet la decisió de canviar el període de quarantena per part de 
Sanitat que baixa de 14 dies a 10 dies. 
Aquesta nou canvi en la durada de la quarantena provoca lògicament una nova 
actualització i redacció de la guia dels casos covid-19 per part de Sanitat que una 
vegada redactada es lliurarà als centres educatius. 
 
STEPV en el seu torn de paraula ha demanat tres peticions concretes: 
  
1.- Immediatesa a l’hora de les contractacions en el moment es detecta un positiu pel 
covid-19 i s’hagen de confinar el grup-aula pel temps marcat de quarantena. En 
aquesta línia hem sol·licitat tant al SA com al DG de Centres la revisió i nova redacció 
de l’apartat de substitucions, concretament de l’article 32 pel que fa a les substitucions 
en l’etapa de primària en docents generalistes. Pensem que és ara el moment oportú 
de fer una revisió en aquest punt de les substitucions en el redactat de l’Ordre de 
Pagament Delegat de gener de 2017 que regula el sector, atenent a l’excepcionalitat 
de la pandèmia. Trobem que d’aquesta manera evitaríem sobrecarregar a la resta de la 
plantilla en substitucions que requereixen d’una agilitat i solució immediata. 
El DG de Centres ens ha contestat que entén la petició i intentarà enviar unes 
instruccions que estan treballant amb les mútues, no obstant açò també és conscient 
que cal abordar aquelles qüestions que queden en l’aire i que efectivament no resol 



l’Ordre de Pagament Delegat en les substitucions dels mestres generalistes en l’etapa 
de primària com li ha fet observar STEPV-Iv.  
 
2.- Per altra el Sindicat ha sol·licitat la possibilitat de flexibilitzar la jornada continuada 
en aquells centres que actualment estan sol·licitant-ho a la Conselleria, atès que ens 
estan entrant consultes no sols de professorat sinó també de famílies respecte a 
aquest tema. Entenem des d’STEPV-Iv que és una mesura que minimitzaria el risc de 
contagis. 
Segons ens ha dit el SA, es mantenen les condicions que tenim regulades en les 
instruccions de la jornada continuada pel que fa a quests curs, per tant ara mateix no 
és viable canviar les instruccions, a no ser que siga un mandat específic de Sanitat en 
un centre concret i de manera excepcional. 
 
3.-Finalment i no menys important, STEPV-Iv demana que es prioritze la coordinació 
entre els centres educatius i el centres d’atenció primària que se li ha assignat per 
evitar problemes d’espera. Cal donar prioritat a l’atenció dels centres educatius, o 
almenys que siga més àgil la resposta a l’atenció en aquells casos de contagi en centres 
educatius.  
Segons el SA , sí que està acordat que hi haja una prioritat per detectar els casos i fer 
immediatament la traçabilitat i seguiment adequat. Ens explica que insistiran en 
aquest punt amb la Conselleria de Sanitat perquè la coordinació siga molt més estreta,  
encara que reconeix que els centres d’atenció primària estan actualment desbordats. 
 
En el torn obert de paraula el Sindicat ha insistit en tractar en la pròxima reunió de CS 
concertada les últimes incorporacions de la borsa de centres en crisi, llistat enviat per 
l’administració el darrer 1 de setembre, així com l’actualització de l’Acord de Lactància 
signat el 9 d’abril de 2008, i la revisió de l’Acord de Jubilació Parcial del sector signat el 
8 de febrer de 2019, atenent a la seua vigència que finalitzarà el 31 de desembre de 
2020, ambdues peticions que vam fer arribar per escrit a l’administració recentment. 
El DG de Centres ens ha contestat que esta previst que ens convoquen per aquestes 
qüestions a principis del mes d’octubre.  
 
 
 
 
                                                 València 28 de setembre de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


