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Des de la FE CCOO PV volem incidir en la polí�ca educa-
�va del govern valencià i estatal que isca de les urnes 
del cicle electoral que es desenvoluparà el 2019.
 Per aquesta raó, fem arribar a par�ts i formacions polí-

�ques que concorren a eixes cites electorals i ma-
nifesten interès per observar i portar a 

terme propostes que recollim en 
aquest document.
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1 L’EDUCACIÓ OBLIGATÒRIA (DE 6 A 16 ANYS) 
COMPENSADORA DE DESIGUALTATS 

Avançar en l’equitat en l’educació per avançar en la 
cohesió social. Lluitar per un model educa�u amb més 
recursos pels qui més ho necessiten per tal de compen-
sar situacions desiguals de par�da.
 

EDUCACIÓ INCLUSIVA 

Millorar els recursos i el disseny de l’educació inclusiva 
en les etapes de l’educació obligatòria per garan�r la 
igualtat de drets. Avançar en l’extensió del model inclu-
siu a totes les etapes educa�ves.

SECTORS SOCIOEDUCATIUS: XARXA PÚBLICA 
D’ATENCIÓ A MENORS, DIVERSITAT FUNCIONAL I 
ALTRES COL·LECTIUS MÉS VULNERABLES. 

Avançar cap a un model de finançament de la xarxa 
educa�va que atén els col·lec�us més vulnerables per 
garan�r-ne l’accés universal, la qualitat i els drets labo-
rals de les persones que hi treballen. 

EDUCACIÓ PROFESSIONALITZADORA PER A UN 
NOU SISTEMA PRODUCTIU. 

Formació professional: canviar el sistema per establir 
una xarxa adequada a un model produc�u de futur. 
Ensenyaments ar�s�cs: eixamplar la possibilitat 
d’accedir a aquests ensenyaments, estabilitzar les seues 
plan�lles i el seu perfil acadèmic. Emmarcar els ensen-
yaments ar�s�cs superiors dins de l’espai universitari. 
Escoles oficials d’idiomes: avançar cap a una xarxa coor-
dinada territorialment. 

LA UNIVERSITAT PÚBLICA A L’ABAST DE LA 
CLASSE TREBALLADORA 

Millorar les condicions de treball de PDI i PAS, disminu-
ció de la precarietat laboral, reducció de les taxes, 
augment de beques i democra�tzació d’una inves�ga-
ció al servei de tota la societat. 

EDUCACIÓ PER GARANTIR DRETS LINGÜÍSTICS I 
AFAVORIR EL MULTILINGÜISME 

Afavorir l’educació en la nostra llengua i la millora en 
recursos i formació per al mul�lingüisme.

GARANTIR ELS DRETS LABORALS: GARANTIR UNA 
EDUCACIÓ DE QUALITAT 

Rever�r les retallades en drets laborals. Avançar en la millora 
dels drets laborals de totes les persones que treballem a 
l’educació amb la construcció de propostes, la negociació i la 
mobilització. 

EL RECONEIXEMENT DE LA TASCA EDUCATIVA: 
L’EDUCACIÓ ÉS COOPERACIÓ 

Avançar en la cooperació amb l’entorn social per millo-
rar la tasca educa�va i també en el reconeixement de 
l’esforç de les persones que treballem a l’educació. 
Millorar l’accés equita�u i eliminar els rànquings de 
centres educa�us. 

LA RECUPERACIÓ DE LES RETALLADES COM A 
EIX FONAMENTAL EN TOTS ELS SECTORS EDUCA-
TIUS I SOCIALS. 

Avançar cap a la recuperació de les retallades en tots els 
sectors socioeduca�us: nous acords de plan�lles, rà�os 
i de recuperació salarial. 

DEFENSAR EL DRET A L’EDUCACIÓ: AVANÇAR EN 
LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Lluitar contra les lleis educa�ves de les reformes neoli-
berals (LOMCE, universitàries, etc.) que limiten el dret a 
l’educació, en col•laboració amb altres propostes a 
l’àmbit estatal i social i pal•liar els seus efectes a l’àmbit 
autonòmic. 

L’EDUCACIÓ HA DE SER UN SERVEI PÚBLIC DE 
QUALITAT 

Lluitar perquè el servei públic educa�u siga universal i 
de qualitat. Augmentar la despesa pública educa�va i la 
despesa social. Potenciar l’educació al llarg de la vida i 
vetllar perquè l’educació d’adults siga una eina de 
creixement, desenvolupament i dignificació de la ciuta-
dania. 

L’EDUCACIÓ INFANTIL PEÇA FONAMENTAL EN 
LA CONSTRUCCIÓ DE L’EQUITAT EDUCATIVA 

Xarxa pública 0-3 anys gratuïta i par�cipada pels agents 
educa�us.

Inversió almenys d’un 5% del PIB en educació, amb l'objec�u del 6%.
Màxim de 23 hores lec�ves en infan�l i primària, 18 en secundària i altres cossos.
Baixada de rà�os en totes les etapes. 
Cap grup d'infan�l i primària sense tutora o tutor generalista. 
Recuperació dels suports perduts amb les retallades de plan�lla d'infan�l.
Recuperació salarial: augment de sexennis i complements autonòmics. Complement de 

tutories. Actualització dels complements de càrrecs unipersonals.
Reducció d'hores lec�ves sense reducció d'havers per a majors de 55 anys.
Universalització i gratuïtat de l'etapa 0-3 anys.
Nou decret de permisos i llicències que amplie els actuals, especialment quant a la protecció de 

la maternitat i paternitat i la lluita contra la bretxa de gènere.
Manteniment de les OOP àmplies en ensenyament públic no universitari i PSEC més enllà de 

2021.
Pla integrat de lluita contra l'assetjament escolar.
Pla de promoció de l'educació en la diversitat afec�u-sexual, inclusiva, plural, laica, per la convi-

vència, la solidaritat, la pau, la igualtat i la protecció del medi ambient.
Adequació dels ensenyaments ar�s�cs superiors a l'espai europeu d'educació superior.
Finalització de les construccions i remodelacions pendents, començant per la re�rada del fibro-

ciment restant.
Convocatòria de llicències per estudis.
Acabar amb la separació en zones lingüís�ques.
Eliminar l'exigència de la capacitació en valencià i que el requisit siga C1, que harmonitze amb 

el nivell requerit en Illes Balears i Catalunya, els altres territoris de parla catalana basada en 
les competències lingüís�ques.

Pagament delegat del personal complementari de les unitats d'educació del PAS dels centres 
privats sos�nguts amb fons públics.

Homologació salarial real (sexennis i complement de desenvolupament professional) de tot el 
personal dels col·legis privats sos�nguts amb fons públics, del personal d'atenció a persones 
amb diversitat funcional i menors.

Creació de norma�va per part de l'Administració per a regular l'accés del professorat a les plan-
�lles dels centres sos�nguts amb fons públics.

Negociació de plan�lles i rà�os tant en Educació Infan�l, Educació Especial com en Educació 
secundària. Creació d'una comissió de seguiment sobre l'ajust escolar.

Dotar a la Coordinació d'Igualtat i Convivència (CIC) dels centres de recursos i mitjans perquè 
puguen desenvolupar adequadament les seues funcions.

Aposta clara i decidida per la Coeducació, que proporcione la formació necessària al professorat 
i facilite material didàc�c que atenga els porcessos de socialització de gènere tant de les 
xiquetes com dels xiquets.

Finançament real per a les universitats que no deixe de banda el deute històric.
Mesures correc�ves que garan�squen la igualtat en la carrera inves�gadora i docent per a 

homes i dones de les universitats valencianes.

Creació de la mesa sectorial d'universitats públiques valencianes.
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