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El professorat valencià ha pres la decisió 
d’anar a la vaga en defensa de les seues 
condicions laborals i de l’escola pública. 
Aquesta decisió s’ha pres després de quatre 
mesos de mobilització generalitzada en el 
sector de l’ensenyament com a conseqüència, 
en primer lloc, del Decret Llei 1/2012, que 
imposava una retallada del 50% dels 
sexennis del professorat i l’impagament dels 
mesos de juliol i agost a 8.500 professores i 
professors interins. Recentment, a més, el 
govern espanyol ha endurit les retallades en 
el sector públic, en general, i en el sector de 
l’ensenyament, en particular, mitjançant uns 
pressuposts de 2012 i diversos programes de 
reducció del dèficit que augmenten a 10.000 
milions d’euros les retallades. L’aplicació 
d’aquestes mesures, que depén dels governs 
autonòmics, suposarà per a l’ensenyament 
l’augment de les ràtios a les aules i un 
augment de les hores lectives i de la jornada 
laboral del professorat. Contràriament a 
altres governs autonòmics, que s’han negat a 
aplicar-les, el govern de la Generalitat 
valenciana i la consellera d’Educació, Catalá, 
ja n’han anunciat l’aplicació per al curs 
vinent. Totes aquestes mesures suposen un 
empitjorament de les condicions laborals i de 
la qualitat de l'ensenyament, així com 
l'acomiadament, segons les nostres 
previsions, de més de 3.000 docents interins. 
I açò no s’ha acabat ací: com amenaçava el 
president espanyol, Mariano Rajoy, 
s’anuncien noves retallades cada setmana, 
com ara la privatització de la gestió dels 
hospitals públics valencians o la reducció 
dels salaris del funcionariat en baixa.



particular, i en els serveis públics, en general, un jaciment de 
beneficis extra i d’extracció senzilla, sumat als que esperen obtindre 
de la privatització o l’externalització dels serveis públics com la 
sanitat, però també l’educació.

Per què fem vaga només en l’ensenyament?

Des de l'STEPV i la Intersindical Valenciana s'ha apostat clarament 
per sumar tots els sectors. Ara bé, no podem mantindre’ns a l'espera 
que alguns altres s'organitzen i se sumen a les mobilitzacions quan 
les agressions a les nostres condicions de treball i a l'ensenyament 
són tan brutals. El Sindicat ha intentat, des del principi del conflicte, 
que la mobilització abastara tots els sectors de la Generalitat afectats 
pel decret de retallades. Així ha sigut durant tot el procés, a excepció 
de la convocatòria de vaga. Els diferents ritmes en l'organtizació de la 
mobilització, els diferents graus d'afectació del decret i de les 
retallades i, per què no dir-ho també, la diferent representació 
sindical, han impedit que tots els sectors convocaren la vaga 
conjuntament. Això no obstant, no vol dir que el futur, especialment a 
partir del referèndum del dia 10 de maig, la situació puga canviar.

I què passa a l’Estat?

El ministre Wert ha decidit aprovar noves retallades en 
l'ensenyament, que seran les diferents comunitats autònomes les que 
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Davant la gravetat de la situació, i a iniciativa de les assemblees de 
professorat realitzades en aquests mesos de mobilització, STEPV i 
els sindicats de l’ensenyament públic valencià van promoure una 
enquesta entre el professorat valencià per consultar-lo sobre la 
conveniència d’una vaga en el sector i, si procedia, quina havia de 
ser la modalitat d’aquesta. La participació en l’enquesta ha sigut 
superior a qualsevol altra consulta feta anteriorment, i la majoria 
ha apostat per convocar-la i que siga intermitent, d’uns quants 
dies de vaga en setmanes consecutives. Consegüentment, els 
sindicats hem decidit convocar vaga en el sector de l’ensenyament 
per als dies 16, 17, 23, 24, 30 i 31 de maig. A més, i per reforçar la 
mobilització, s'ha acordat fer una gran manifestació a València el 
primer dia de vaga, a què es convoca a tota la comunitat educativa 
del País Valencià i a tota la societat, i concentracions i/o 
manifestacions a Alacant, Castelló i València el segon dia. Entre els 
acords hi ha també la decisió de mantindre les mobilitzacions al 
juny i de convocar-ne d’altres a l'inici del curs 2012-13. La vaga i 
les mobilitzacions seran revisables en funció de la resposta que 
done l'administració i de les decisions que les assemblees vagen 
prenent a cada moment. En aquest sentit, s’han convocat 
assemblees comarcals del professorat per a la vesprada del dia 17, 
segon dia de vaga.
Les polítiques aplicades pels governs espanyol i valencià responen 
als dictats dels organismes internacionals, la banca i la patronal, 
que veuen en les condicions de treball del professorat, en 

les hauran d’aplicar. Algunes s'han negat a fer-ho; unes altres, 
com la nostra, ja les tenien en la seua agenda i les aplicaran. Els 
sindicats també estem treballant per convocar mobilitzacions 
estatals. Unes mobilitzacions difícils de coordinar per les 
diferents realitats educatives, polítiques i sindicals. En tot cas, i 
en principi, es donarà suport a la convocatòria dels estudiants 
per al 10 de maig i s'ha acordat convocar jornades de lluita per 
als dies 22, 23 i 24 que cada comunitat autònoma concretarà.

Què volem?

Nosaltres continuem exigint cobrar el 100% del nostre salari i 
que el professorat interí cobre els mesos de juliol i agost. També 
exigim a la consellera Catalá que no pose en marxa les mesures 
d’augment de ràtios i d’increment de jornada laboral que ha 
aprovat el govern espanyol, ja que és un clar atac a les nostres 
condicions laborals i a l'escola pública. 

Per això us encoratgem a continuar treballant com ho hem fet 
sempre, i més intensament des del 4 de gener de 2012, i a 
participar en la vaga i en totes les accions que es convoquen els 
pròxims dies. 

Companyes i companys, l'única lluita que es perd és la que 
s'abandona. 

HORES LECTIVES TIPUS DE CENTRE SEGONS LES UNITATS (ESO + BATXILLERAT)

 8+4. 12+4 16+4 . 20+4 16+6 20+6 24+6

CURRÍCULUM COMÚ 256 354 452 550 482 580 678

OPCIONALITAT 162,8 204 235,2 266,4 293 324,2 355,4

ATENCIÓ DIVERSITAT 60 97 118 149 118 149 170

DIRECCIÓ, COORD. I TUTORIA 98 109 120 128 125 133 141

ORIENTACIÓ 18 18 18 18 18 18 18

TOTAL HORES LECTIVES 604,8 782 943,2 1111,4 1036 1204,2 1362,4

NOMBRE TOTAL DE PROFESSORAT

A 18H LECTIVES (ACTUALS) 33 43 52 62 58 67 76

A 19H LECTIVES 32 (-1) 41 (-2) 49 (-3) 58 (-4) 54 (-4) 63 (-4) 72 (-4)

A 20H LECTIVES 30 (-3) 39 (-4) 47 (-5) 55 (-7) 52 (-6) 60 (-7) 68 (-8)

A 21H LECTIVES 29 (-4) 37 (-6) 45 (-7) 53 (-9) 49 (-9) 57 (-10) 65 (-11)

Segons l’Annex I de l’Ordre 101/2010, de 27 de desembre, de la Conselleria d’Educació, per la qual 
s’establixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de treball del 
professorat dels centres docents públics que impartixen ESO, Batxillerat i Formació Professional 
dependents de la conselleria competent en matèria d’educació.(Docv 21/01/2011).

n Secundària. Pèrdua de professorat per centres tipus n Infantil i Primària. Pèrdua estimada d’unitats i de professorat 

UNITATS ED. INFANTIL UNITATS PRIMÀRIA MESTRES RELIGIÓ PERS MENJADOR CONSERGES PERS NETEJA

 300 700 1600 120 1000 100 350

 180 360 853 60 569 52 191

PAÍS VALENCIÀ
INTERCOMARCAL 
DE VALÈNCIA

Si prenim com a exemple la intercomarcal de València, s’estima que:
A. Podràn perdre una línia sencera localitats com Alaquas, Aldaia, Alginet, Algemesí, Benifaió, Benetusser, Oliva, Paiporta Carcaixent, Carlet, Cata-
rroja, Massamagrell, Picassent, Puçol,Requena,Silla, Tavernes de la Valldigna: 3 unitats d’Infantil, més 6 de primària o, el que és el mateix, 14 llocs de 
treball de personal funcionari, més 1 de religió, més el personal del menjador (uns 9 educadors/es, 1 “pinxe” i 1 cuiner/a), més 1 conserge i 3 
netejadores.Total 51unitats d’Infantil, 102 unitats de Primària, 238 mestres, 17 religió, personal menjadors 187, 17 conserges i 51 personal neteja.
B. Poden perdre dues línies Alzira, Burjassot, Gandia, Mislata, Manises, Ontinyent, Paterna i Quart de Poblet: 6 unitats d’Infantil i 12 de Primària o, el 
que és el mateix, 32 llocs de personal funcionari, més 2 de religió, més el personal dels menjadors (10 educadors/es, 1pinxes i 1 cuiner/a) més 1 
conserge, més 4 netejadores. Això pot suposar un total de 48 unitats d’Infantil, 96 unitats de primària, 256 mestres, 16 de religió, 86 de personal de 
menjador, 8 conserges i 32 de personal de neteja. 
C. Localitats com Sagunt pot perdre 3 línies –una a Sagunt i dues al Port– i Torrent tres línies.
D.València ciutat podrà perdre 21 línies: 63 unitats d’Infantil i 126 unitats de Primària.


