
PROPOSTA TEMES DE NEGOCIACIÓ PER A MESES SECTORIALS (curs 2022-23) 

FE CCOO PV 

 

Temes urgents per a negociar al primer trimestre: 

1. Calendari dels processos d’estabilització i oposicions de reposició.  

2. OPE 2023. 

3. Ordre de plantilles, primària i secundària. 

4. Retribucions.  

5. Personal PAS. Creació de plantilla pròpia en Conselleria d’Educació. 

6. Comissió d’igualtat. Revisió del I Pla d’Igualtat. Revisió del Pla Director de Coeducació 

7. Reducció de ràtios.  

 

Temes per a negociar al segon trimestre: 

8. Negociació properes convocatòries d’oposicions i d’accés subgrup superior. (Mitjans de 

desembre) 

9. Acord drets laborals.  

10. Adaptació del treball al centre per a majors de 55 anys.  

11. Obertura de borses permanent.  

12. Procediment d’acreditacions permanent de titulacions per a personal interí i de carrera. 

13. Personal Socioeducatiu.  

14. Mesa específica Conservatoris. També amb comissió de treball per resoldre la casuística del 

personal. 

 

Temes per a negociar al tercer trimestre: 

15- Desenvolupament de la nova Llei Orgànica d’FP. Grup de treball. 

16- Pla de desenvolupament de l’escola rural.  

17- Constitució i convocatòria de la Comissió Coordinadora de Salut Laboral pròpia de la 

Conselleria d’Educació.  

18- Desenvolupament de la LOMLOE al País Valencià. Calendarització. Grup de treball. 



19- Meses específiques d’FP. Situació del Personal Tècnic. 

20- Pla anual de formació permanent.  

21- Ordre de regulació de llocs d’especial dificultat. 

22- Creació de comissió de treball per a centres sostenibles.  

23- Comissió de seguiment del Pla Edificant.  

24- Calendari escolar basat en criteris pedagògics. 

25- Calendarització del grup de treball dels sindicats de mesa sectorial, amb Conselleria 

d’Educació i Conselleria d’Universitats. ISEACV. 

26- Mesa específica EOI. 

27- Mesa específica FPA i ROF FPA. 

28- Modificació decret i ordre admissió.  

29- Convocatòria càtedres secundària 20-21 

30- Altres meses específiques: Plurilingüisme, Ensenyaments Esportius, Inspecció Educativa i 

Personal Educador i Fisio (que han de ser plantilla d’aquesta conselleria). 

31- Algunes pendents del curs passat:  

- Ordre de modalitats, registre i desenvolupament de les  funcions dels CEFIRE. 

- Decret d’estructura, organització i funcionament del centre d’educació a distància 

(CEEDCV). 

- Decret de reconeixement de certificacions lingüístiques, de certificacions per estudis 

de competències lingüístiques i de creació del Registre Administratiu de Certificats de 

Llengües. 

- Nova ordre regulació gestió econòmica centres docents públics. 

 

Altres aspectes a tractar: 

-Obertura de borses permanentment. 

-Acreditació de titulacions i habilitacions, per a personal interí o funcionari de carrera, 

permanentment. 

-Pas d'educadores d'especial, infantil i fisioterapeutes a la conselleria d'educació. 

-ROF propi de Ed Infantil i un d’FPA. 

-Actualització del ROF de primària i de secundària 



-Acord sindical - administració per a elevar al MEC proposta d'eliminació de les religions dins 

dels centres educatius públics. 

-Grup de treball de millora d'infraestructures i dotacions a centres. 

-Negociació de decret de tutories i acció tutorial. 

-Retribucions. 

 

 
 
 


