
   
 

 

 
 

DEFENSA EL TEU LLOC DE TREBALL 
 

NO A LES RETALLADES!  
NO MÉS AGRESSIONS AL PROFESSORAT! 

 
Els cinc sindicats amb representació després de les eleccions del passat dia 2 de desembre 
de 2010 en la Mesa Sectorial d'Educació (STEPV, FE CCOOPV, CSIF, ANPE i FETE-UGT 
PV), han acordat un front comú en defensa del Sistema Educatiu Públic Valencià davant les 
retallades i agressions que s'estan produint i les que es produiran. Per això, els sindicats 
proposen aquestes reivindicacions per al manteniment de les condicions laborals del 
professorat valencià:  

1. Recuperar les més de 1.200 vacants suprimides del professorat interí.  

2. Derogar l'Ordre de Plantilles de Secundària i d’FP, que suprimeix 800 llocs de treball per 
la retallada de desdoblaments de Formació Professional. 

3. Rebutjar l'augment de l'horari lectiu i de ràtios que empitjoren les condicions del treball.  

4. Ens oposem a qualsevol retallada de drets laborals i econòmics ja adquirits. 

5. Substituir efectivament al professorat amb baixa laboral als 7 dies.  

6. Exigir el manteniment de l'Oferta d'Ocupació Pública Docent anual, equivalent almenys a 
les jubilacions que es produïsquen. 

7. Implementar les polítiques de prevenció de riscos laborals en el sector docent.  

8. Adequar i incrementar l'oferta formativa del professorat per a donar resposta a les seues 
necessitats. 

9. Supressió de barracots, execució de les construccions escolars pendents i actualització 
del Mapa Escolar.  

10. Establir un Pla de Xoc, amb tota la comunitat educativa, contra el fracàs escolar.  

11. Blindar l'actual pressupost de la Conselleria d'Educació i lligar-lo al PIB valencià.  

12. No a la privatització de l'escola pública.  

13. Dotar als centres de les quantitats econòmiques suficients per al seu correcte 
funcionament.  

14. Salvaguarda del model bilingüe que recull la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.  

15. Millorar els processos de mobilitat anuals: concursos de trasllats, supressions, 
desplaçaments, comissions de servei i adjudicacions. 

16. Defensar i exigir el compliment de la totalitat dels acords sindicals signats.  
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Exigim la seua negociació !! 


