
LES NOSTRES PROPOSTES PER A L’FP 

 

Retribucions i condicions laborals del Professorat 

● Integració immediata del PTFP al cos PES, grup A1. Equiparació salarial equivalent 

a la del professorat del cos PES per la resta del professorat PT. 

● Manteniment dels llocs de treball de totes les persones interines de borsa sense 

titulació universitària del cos a extingir del PT mitjançant una moratòria fins a la 

persona més jove. 

● Ascens de tot el professorat d’FP del cos PES del nivell 24 al nivell 26. 

● Canvi i millora de les condicions de contracció i laborals del  professorat especialista  

● Increment de la dotació de personal d’orientació educativa i professionals als 

centres, seguint les directrius de la UNESCO. 

● Complement retributiu de tutories i coordinacions 

● Reducció d’hores lectives a 16 

● Reducció de 5 hores lectives al professorat major de 55 anys 

 

Qualitat educativa 

● Increment de les plantilles docents del centres i més amb la nova ordenació de l’FP i 

la impartició de graus A,B, C, D i E  

● Disminució urgent de les ràtio de nombre d’alumnat per aula. 

● Indicadors d’empleabilitat, d’abandonament escolar, d’inclusió educativa i d’atenció a 

col·lectius amb risc d’exclusió social 

● Dotació de recursos i millora de les infraestructures dels centres educatius 

 

Burocràcia i tecnologies 

● Assignació d’hores lectives suficients per a tots els tipus de tutories i coordinacions 

● Establiment de mecanismes per reduir la càrrega burocràtica del professorat. 

● Simplificació de plataformes i ferramentes online per al treball: aplicació del dret de 

desconnexió digital. 

 

Formació 

 

● Plans de formació amb oferta d’itineraris i acords amb empreses/entitats i 

universitats. 

● Quota anual de permisos retribuïts per formacions, jornades, events i fires 

relacionades amb el sector productiu de la família professional. 

● Concreció de plans específics de formació en llengua catalana (nivell C2) i 

metodologies didàctiques per FP. 

● Subvenció per cursar el màsters i doctorats del professorat que reverteixen en una 

millora de la qualitat educativa. 

 

Salut laboral 

● Avaluació de riscos laborals per famílies professionals i dotació d’EPIS per part de la 

Conselleria d’educació i FP 

● Avaluació de riscos psicosocials dels centres educatius, fent incís en aspectes com 

la càrrega de treball, el síndrome del treballador cremat, l’assetjament, la violència 

en el treball i el tecnoestrés.  

 



Planificació Territorial de l’FP  

● Prospecció de les necessitats de formació i qualificació professionals per a la 

planificació i l’augment d’una oferta pública d’FP educativa suficient i equilibrada 

territorialment. 

● Desplegament dels centres integrats d’FP públics amb augment de recursos, 

plantilla i també de l’oferta d’FP no presencial. 

● Dotació i gestió pública del Centre d’FP de la Gigafactoria del Port de Sagunt. 

 

Oposicions i accés a la funció pública 

● Dotació, en les proves pràctiques de les oposicions de les ferramentes de treball per 

part de la conselleria. 


