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DOCENTS IMPRESCINDIBLES

LLUITA SINDICAL

UGT-PV lluita per l’estabilitat dels interins
Fernando treballa com a mestre interí de primària al CEIP La
Candelaria de La Salzadella, una escola rural. Aquest jove docent
ha participat en el nostre apartat de preguntes Docència
Compartida. Aquestes són les respostes del nostre company:

Laia treballa a l’IES Francesc Ribalta de Castelló com a Professora
interina de llengua i literatura castellana. Es tracta d’un dels
instituts més antics del País Valencià situat en ple centre de
Castelló. La seua participació en Docència Compartida ens ha
donat la possibilitat de conèixer les seues impressions sobre
— Quins són els avantatges i els desavantatges de l’escola rural? l’educació en l’actualitat:
— El que més he valorat sempre és l’entorn que les envolta, anar a
vore el riu quan parlem del cicle de l’aigua o experimentar dia a — Estàs d’acord amb els àmbits tal i com s’estan desenvolupant
dia com floreixen els ametllers mentre ho treballem a l’escola, ara? – Des del pla teòric estan ben pensats, però dur-los a la
esdevé en l’alumnat un aprenentatge molt més significatiu.
pràctica implica tot un sistema d'engranatges que no està encara
— La pandèmia que estem vivint marcarà un abans i un després a equilibrat.
l’educació? En quins aspectes? — Crec que ha marcat molt el — La pandèmia que estem vivint marcarà un abans i un després a
desenvolupament dels darrers cursos i encara ens està marcant, l’educació? En quins aspectes? – Sí, ja estem patint el seu impacte.
però m’agradaria que, a poc a poc, tornara tot a la normalitat ja Arran d'això s'ha fet més visible la labor social que té l'educació,
que l’educació és molt més productiva si és presencial i més per exemple, ara hem d'estar treballant molt amb l'estat anímic de
afectiva si es permet el contacte.
l'alumnat que no troba respostes als sentiments negatius causats
— Quins aspectes de l’educació canviaries per a millorar-la? — per la pandèmia. Per una altra banda, el precedent que ha generat
Canviaria la quantitat de continguts que hem de transmetre i suposa tota una amenaça que pot abocar a l'educació a un sistema
ensenyar a l’alumnat, ja que això dificulta poder treballar totes virtual.
les inquietuds i els interessos que aquests presenten.
— Quins aspectes de l’educació canviaries per a millorar-la?
— Quina és la teua opinió sobre el procés selectiu d'oposició – Inversió i inversió. Prioritzar l'educació en una societat
actual? — Personalment pense que el procés d’oposició no democràtica és essencial.
reflecteix el que realment s’hauria de buscar en un professional — Quina és la teua opinió sobre el procés selectiu d’oposició
de l’educació. No es pot demostrar la nostra tasca si aquesta no actual? – El procés és totalment anacrònic i deixa els opositors als
es desenvolupa davant l’alumnat.
capritxos de l'atzar. Sense obviar la part memorística, que és
important, hauria de tindre molt més pes la part pràctica. A més a
— Què opines de l’acció sindical a l’educació? – Pense que més s'haurien de fer públiques les rúbriques per temes, advocar
aquesta és molt necessària, igual que en qualsevol altre àmbit! per més claredat amb els criteris de correcció.
Els sindicats sempre han estat del costat de la gent per
ajudar-nos enfront de les grans entitats a les quals, moltes — Què opines de l’acció sindical a l’educació? – L'acció sindical ha
sigut fonamental, és fonamental i seguirà sent fonamental.
voltes, no podem arribar de manera directa.
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El sindicat exigeix flexibilitat i processos restringits
UGT Ensenyament PV ha defensat sempre

l'estabilitat laboral del professorat interí i per
això hem signat tots els acords i pactes que en
els últims 30 anys l'han garantida i protegida en
el nostre territori. Ara que aquesta estabilitat i
protecció es pot aconseguir per llei, mitjançant
la Llei de mesures urgents per a la reducció de la
temporalitat en l'ocupació pública, que
actualment s'està tramitant al Parlament (té
com a base l'Acord estatal signat per UGT, CCOO
i CSIF) també la secundarem, buscant que en la
seua adaptació al nostre sector (s'ha de negociar
en el termini d'un any a nivell estatal), siga la
més favorable per aconseguir la conversió del
professorat interí, en situació precària i sense
drets, en professorat estable, fix i amb drets,
dins del sistema educatiu. Aquest procés de
consolidació del professorat interí (que es
negociarà en el nostre territori en la seua última

fase per a la seua aplicació) busca la sanció al
frau en la concatenació, any rere any, dels
nostres nomenaments temporals, passa per
l'oferta de totes les vacants estructurals del
sistema públic educatiu que tinguen una
antiguitat d'almenys tres anys (10.000 places) i
per un procediment de provisió que utilitze de
manera flexible tots els instruments que la
reforma legal iniciada facilite: processos de
concurs oposició i de concurs de mèrits (si són
restringits molt millor), en els quals
l'experiència docent siga l'element que més
compte. A més a més, en aquest procés de
consolidació negociat, UGT exigirà negociar al
nostre territori un sistema complementari de
protecció i blindatge perquè el professorat
major de 45 anys tinga garantit un lloc de
treball docent fins a la seua jubilació en el
sistema educatiu del País Valencià.

UGT-PV aconsegueix que al mes de juliol la

Generalitat pague la pujada salarial del 0,9%
El sindicat denuncia la pèrdua de poder adquisitiu dels docents
Gràcies a la pressió d’UGT a la Mesa General
de Negociació de l’Estat, el Ple del Consell va
aprovar el decret llei que regula l’increment
salarial del 0’9% per als empleats públics del
País Valencià. Es tracta d’un increment
retributiu estipulat per l’Estat i la Generalitat,
a través del qual els treballadors públics vam
percebre en el mes de juliol un increment
salarial del 0’9%. D’aquesta manera, el
personal funcionari docent del País Valencià va
rebre una sèrie d’abonaments a la nòmina del
mes de juliol amb caràcter retroactiu des de l’1
de gener. Però, aquesta discreta pujada salarial

reivindicada per la UGT no és suficient. La
pèrdua històrica de poder adquisitiu que
arrosseguem els funcionaris docents serà
encara més gran enguany. És per això que la
UGT troba insuficient la pujada del 2%
prevista pel govern per al pròxim exercici i
demana equiparar-la a l’IPC (de més del 5%
de 2021). Cal recordar que UGT lluita per la
recuperació del poder adquisitiu dels
funcionaris docents en totes les negociacions
en les diferents meses de la Funció Pública.
Demanarem, doncs, que s’equiparen els
salaris a l’actual increment del nivell de vida.

NO ALS ÀMBITS IMPOSATS
Els àmbits educatius han estat imposats
sense una oferta formativa prèvia del
professorat per a l’organització, integració i
coordinació de les matèries a impartir.
L’ensenyament per àmbits necessita unes
eines pedagògiques adequades i una gran
quantitat de recursos per a la seua
implantació. La manca de preparació i de
recursos educatius específics ha fet que, en
alguns casos, les classes s’impartisquen
finalment per separat, quan el que realment
caldria fer és integrar les competències i les
tasques comunes de totes les matèries que
formen part de l’àmbit. UGT-PV i la
Plataforma docent NO ALS ÀMBITS EDUCATIUS
IMPOSATS han signat un acord per tal de
lluitar per l’opcionalitat d’aquest sistema
imposat per les autoritats educatives (pàg. 3).
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UGT-PV exigeix l'equiparació salarial entre

el professorat tècnic d’FP i el de secundària
El sindicat exigeix el complement autonòmic d’equiparació salarial
UGT-PV lluita pel reconeixement del treball
del professorat tècnic d’FP i la seua
equiparació salarial amb el professorat de
secundària. El sindicat entén que la LOMLOE
declara extingit el cos de professorat tècnic
d’FP i la seua integració en el cos de
secundària. Això suposa que el grup A2 al
qual pertanyen ha d’integrar-se en el grup A1.
El sector d’Ensenyament del sindicat demana
que s’incloga el complement autonòmic
d’equiparació en el pròxims pressupostos de
la Generalitat. En concret, UGT demana
incrementar el salari anual en 3000 euros per
al cos de professores i professors tècnics d'FP
que treballen al PV (4000 docents). Caldrà,
doncs, destinar una partida de poc més de 12
milions d'euros. Hem de recordar que aquest
complement autonòmic d’equiparació salarial

ha estat reconegut en altres comunitats
autònomes de l’Estat, com per exemple al País
Basc. El sindicat UGT exigeix que la nova llei
d’FP (Llei d’Ordenació i Integració de la FP)
incloga aquestes dues esmenes fonamentals: el
reconeixement de les titulacions superiors d’FP
com a vàlides i equivalents per a l’exercici de la
docència en els ensenyaments d’FP i el
reconeixement i la creació d’un cos únic de
professorat d’FP. Per això és necessari que
enguany el Consell de la Generalitat i les Corts
Valencianes adopten totes aquelles mesures
necessàries perquè es puga fer realitat aquest
reconeixement del professorat tècnic d’FP i
l’equiparació de les seues condicions laborals i
salarials amb les de la resta del professorat
d’ensenyament secundari del sistema educatiu
del País Valencià.

UGT: ÚNIC SINDICAT QUE EXIGEIX DIES D’ASSUMPTES PROPIS

FASES

TOTS ELS COSSOS

Publicació de les convocatòries específiques

09/11/2021

Termini de presentació de sol·licituds
Publicació del barem provisional
Reclamacions al barem provisional
Publicació del barem definitiu

— El permís per lactància hauria d'ampliar-se
fins que el menor haja complit els 15 o 16
mesos, com reconeixen en altres comunitats
autònomes. A més a més, l'acumulació del
permís de lactància s'ha de configurar com un
permís, és a dir, una modalitat independent
del permís i de la modalitat de l'hora de
lactància actuals, per tant, no ha de tindre
cap incidència sobre el professorat que el
gaudeix si a continuació del mateix sol·licita
una excedència per cura de fills.
— També, en el cas de les famílies
monoparentals, aquest permís de lactància
s'ha d'ampliar o incrementar fins que el
menor complisca els 18 mesos.

I a més s'han d'afegir aquests permisos:

La Conselleria d'Educació inicia, finalment, la
negociació per a actualitzar i millorar el
Decret de Permisos i Llicències dels i les
docents.
UGT-PV proposa les següents modificacions
més rellevants:
— Els permisos per maternitat i paternitat
haurien d'ampliar-se fins a les 17, 20 o 22
setmanes com en altres comunitats i en el cas
de les famílies monoparentals acumular-se en
la mateixa persona progenitora i ser, per tant,
dobles i com a mínim de 32 setmanes. El
mateix ha de ser el dret en el cas del permís
per adopció o acolliment familiar múltiple.

— Un permís per assumptes propis o de lliure
disposició. Aquest permís està reconegut per
al personal docent a Castella-La Manxa (2
dies retribuïts al llarg del curs escolar) i a
Andalusia (7 dies al llarg del curs i sense
retribució).
— Un permís per fills amb discapacitat
psíquica, física o sensorial de dues hores de
flexibilitat horària diària.
— Un permís de fins a un any o un curs
escolar per al personal docent el cònjuge del
qual, parella de fet o fills/as, patisquen
malaltia greu o irreversible.
— Un permís d'adaptació progressiva del
docent al seu lloc de treball, després d'un
procés i tractament de recuperació de la seua
salut complicat.

— Un permís o dret a la reducció de jornada
lectiva, sense reducció de retribucions, del
professorat major de 55 anys. Reducció de la
jornada lectiva en dues o més hores, sense
reducció salarial, i la seua substitució per
unes altres activitats.
— Una reducció d'una hora diària de la
jornada sense disminució de retribucions en
cas de:
a) Guarda legal de menors de 12 anys (quan
el menor requerisca atenció especial, quan
tinga 3 o menys anys, quan tinga a càrrec dos
o més menors i en cas de família
monoparental). Així mateix, quan es tracte de
persones majors amb atencions especials o
persones amb un grau de discapacitat
superior al 33%.
b) Per tindre a càrrec el seu cònjuge o parella
de fet o familiar fins a segon grau amb
especial dedicació.
c) Persones amb un grau de discapacitat
reconegut o per malaltia llarga o crònica.
(Caldrà fer una valoració mèdica).
— Finalment, quant a la precisió de les
vacances anuals, el període vacacional no pot
tindre el caràcter taxatiu, tancat i absolut que
té en l’actualitat i ha de poder admetre's
l'excepció de gaudir les vacances en període
no lectiu, sobretot en els casos d'incapacitat
temporal o permís durant el mes d’agost, com
la resta del funcionariat.

10/11/2021 - 25/11/2021
22/12/2021
27/12/2021 - 28/12/2021
18/01/2022

Sol·licituds telemàtiques de peticions

19/01/2022 - 25/01/2022

Publicació de les vacants provisionals

16/02/2022

Publicació de les resolucions provisionals

28/02/2022

Recepció de reclamacions i revisió

01/03/2022 - 10/03/2022

Renúncia

01/03/2022 - 02/03/2022

Publicació de les vacants definitives

01/04/2022

Publicació de les resolucions definitives

02/05/2022

Elecció del cos

25N

03/05/2022 -12/05/2022

Amb motiu del 25 de Novembre
de 2021, Dia Internacional per a
l'Eliminació de la Violència Contra les
Dones, el sindicat UGT manifesta el
seu compromís ferm i actiu,
determinant i irrevocable, a erradicar
totes les violències masclistes i les
causes que l'originen o afavoreixen;
una violència que, en les seues
diferents manifestacions, impedeix a
les dones l'exercici ple dels seus
drets: el dret a la llibertat, la
seguretat, l'autonomia, la igualtat i la
dignitat.

UGT-PV s’uneix a la Plataforma de

docents contra els àmbits imposats
El sindicat demana que no siguen obligatoris
Davant el malestar docent que s'ha generat com a conseqüència
de l'aplicació i imposició dels àmbits en l'organització curricular
en l'Educació Secundària Obligatòria, el sector d’Ensenyament
d’UGT-PV ha signat un acord amb la Plataforma de docents NO
ALS ÀMBITS EDUCATIUS IMPOSATS.

Aquesta Plataforma reuneix més de mil docents i famílies del País
Valencià que rebutgen la imposició generalitzada de l'agrupament
d'assignatures per àmbits en 1° d'ESO.
Tant aquesta plataforma com el sindicat UGT advoquem per
millores de l'Educació Secundària Obligatòria (ESO) a partir de
dos principis generals: l'especialització docent per a assignatures
específiques coordinades entre si i la baixada de ràtios.
Així, UGT i Plataforma NO ALS ÀMBITS EDUCATIUS IMPOSATS
han acordat elaborar la següent taula reivindicativa:
1) Exigir que es revertisca la imposició generalitzada de
l'ensenyament per àmbits en l'Educació Secundària.
2) L'establiment de la possibilitat del treball per àmbits en els
centres que el sol·liciten a la Conselleria d’Educació ha de
realitzar-se en el següent marc d'actuació:
a) L'adopció i implantació d'àmbits educatius mitjançant la fusió

de diferents matèries en l'Educació Secundària Obligatòria
(ESO) ha de ser voluntària.
b) Si algun centre, de manera voluntària, implanta els àmbits,
aquests han de comptar amb un/a docent especialista de
cada matèria implicada.
c) El treball per àmbits s'ha de recolzar en una adequada
dotació de recursos. El professorat implicat ha de poder
disposar de temps regulat de planificació i coordinació
suficients, perquè puga dur a terme el seu treball en
condicions acceptables.
d) El treball per àmbits no podrà suposar, en cap cas, que no
s'impartisca el conjunt dels continguts mínims regulats.
e) La Conselleria d’Educació ha d'establir un procés
d'avaluació rigorós, objectiu i científic, de les competències i
coneixements específics aconseguits per l’alumnat d’àmbits.
3) Exigir a l'Administració una planificació democràtica que
involucre a tota la comunitat docent. És a dir, que no
s’imposen mai més mètodes educatius d'esquena o contra el
professorat i contra el dret de l'alumnat a una educació
pública rigorosa, de qualitat i científicament provada.

