LLUITEM PELS NOSTRES DRETS
QUÈ HEM PERDUT EN SEXENNIS 2012-2014 (EN EUROS)
nombre de sexennis

n DECRET VELA (MARÇ 2012/DESEMBRE 2013) I n ACORD DE RETALLADES (2014)

1
2
3
4
5

188+51= 1436,51
387+105= 2958,03
615+167= 4698,51
863+235= 6592,99
1000+274= 7694,06

#podem
#15F
#pelsteusdrets

Suma total del que ens han llevat des del març de 2012, en virtut del decret Vela, primer, i el que perdrem en 2014, per l’acord de retallades
que van signar l’Administració i quatre sindicats. En la taula següent, es desglossa l’import total de cada retallada.
DECRET VELA

ACORD DE RETALLADES

1

1128,71

307,8

2

2324,19

633,84
1.006,80

3

3691,71

4

5180,23

1.412,76

5

6045,38

1.648,68

18:00 h.

ALACANT: ESCALES JORGE JUAN
CASTELLÓ: MARÍA AGUSTINA
VALÈNCIA: SANT AGUSTÍ

QUANT DE PODER ADQUISITIU HEM PERDUT
ELS GOVERNS DE ZAPATERO I DE RAJOY
MANTENEN ELS SALARIS CONGELATS DES DE 2010



9,7
L’augment acumulat de l’IPC en
percentatge des de 2010 fins a
2013. Els nostres salaris valen
un 9,7% menys ara que en 2010.
Font: INE.

A més, el govern de Rajoy va
suprimir la paga extra de Nadal
del desembre de 2012. L’acord
de retallades no parla de
retornar-la.

Si caiem malalts, ens castiguen
amb descomptes en la nòmina.
A partir de 2014, el personal
interí serà atés per mútues
privades.

COM HA AUGMENTAT LA NOSTRA CÀRREGA DE TREBALL
DO-

BUROCRÀTIC

El govern de Rajoy va augmentar la càrrega de
treball per l’increment de les ràtios i d’hores










La Conselleria d'Educació desplega una
hiperactivitat normativa en forma de plans i
programes, que implica una càrrega laboral
extra per a tot el professorat i els equips
directius.
El trasllat dels exàmens del setembre al juny
i juliol dificulta l'organització del curs, que es
pretén avançar a l'inici del setembre. A més,
no té cap fonament pedagògic i empitjora les
condicions laborals del professorat.

STEPV continuarà lluitant per unes condicions de
treball millors que possibiliten la nostra tasca
docent. Tenim dret a uns salaris dignes i adequats.
#podem

ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5-12. 03005
T 965 985 165 - F 962 126 626
alacant.stepv@intersindical.org
CASTELLÓ
Marqués de Valverde, 8. 12003
T 964 269 094 - F 964 232 952
castello.stepv@intersindical.org
VALÈNCIA
Juan de Mena, 18. 46008
T 963 919 147 - F 963 924 334
valencia.stepv@intersindical.org

PER LA RECUPERACIÓ DE LES
CONDICIONS LABORALS
UN SALARI COMPLET

El Decret Vela i el nou acord de 23 d’octubre ens retalla
entre 1.436€ i 7.694€ dels sexennis al funcionariat
de carrera, entre 2012 i 2015. Volem recuperar ja el
que ha prorrogat el nou acord (STEPV no el va signar)
i també tot el que ens han furtat durant l’aplicació del
decret Vela.

DESBUROCRATITZACIÓ DE LA TASCA DOCENT
El professorat i els càrrecs directius cada vegada
tenen més feina burocràtica. Més plans i programes
per atendre, més coordinacions per dur a terme, més
papers per emplenar. Tota aquesta feina no lectiva ni
curricular no està compensada amb suficients hores de
dedicació.

REDUCCIÓ DE RÀTIOS I HORES LECTIVES

I en canvi, s’augmenta el nombre d’alumnat per
atendre, s’incrementen les hores lectives i es retalla el
nombre de docents en els centres educatius. Cal reduir
les ràtios i les hores lectives, recuperar les plantilles i
millorar-les.

EXÀMENS JULIOL

A més, paulatinament s’està convertint el mes de
juliol en lectiu, amb Plans Èxits i avançaments de les
proves de setembre. I l’inici del curs s’avançarà al
primer dia hàbil de setembre, amb la qual cosa el caos
organitzatiu està garantit.

PROFESSORAT INTERÍ

LOMQE

ARRANJAMENT ESCOLAR

Per tots aquests motius, acudeix a les
MANIFESTACIONS el pròxim 15 de febrer a Alacant,
València i Castelló. Defensa els teus drets i condicions
laborals.

La reordenació de les borses de professorat interí per
l’acord de 2013 (que STEPV no va signar) ha comportat
que 1400 docents hagen perdut l’oportunitat d’accedir
a vacants en juliol. A mesura que es convoquen
oposicions aquest nombre s’incrementarà. Cal retornar
a l’ordenació de 2010 (i de sempre) i recuperar les
vacants retallades des de 2010.

Les supressions d’unitats continuen, aquesta vegada
li ha tocat el torn a Infantil. El curs de ve la proposta
d’arranjament escolar suprimirà 128 unitats d’aquesta
etapa i, per tant, hi haurà noves supressions de
funcionariat de carrera i acomiadaments de professorat
interí.

El curs que ve s’aplicarà la LOMQE en 1r, 3r i 5è de
Primària i en FP Bàsica. STEPV ha publicat una guia
per evitar-ne l’aplicació. Descarrega-la en el web,
distribueix-la i discuteix-la amb la comunitat educativa
del teu centre. Si teniu propostes o suggeriments, feunos-els arribar a stepv@intersindical.org.

JORNADA CONTINUADA

Enguany hi ha 9 centres educatius on s’aplica un
programa experimental sobre la jornada continuada.
STEPV ha sol·licitat en multitud d’ocasions a
Conselleria que es possibilite l’adopció d’aquest model
de jornada als centres que així ho acorde la comunitat
educativa, mantenint, òbviament, tots els serveis
públics (menjador, activitats extraescolars, transport,
etc.) i de manera gratuïta.

PRIVATITZACIÓ DE L’ENSENYAMENT

La Conselleria d’Educació no ha deixat de fomentar
els darrers anys la privatització de l’ensenyament, ni
en temps de crisi: més concertacions, cessions de
sòl públic, expedició de títols d’anglés i de valencià,
facilitar rànquings de centres, districte únic, etc.
Totes aquestes mesures beneficien clarament entitats
privades, especialment la Universitat Catòlica de
València, entre d’altres.

#podem
#15F
#pelsteusdrets

