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Resum de la Mesa Sectorial d’Educació de 
dia 16 de febrer de 2023. 

UGT Ensenyament, juntament amb la resta de sindicats legitimats per negociar a la 
Mesa Sectorial d’Educació, ha participat avui a la negociació del possible Acord 
Marc de mesures sociolaborals i de polítiques educatives; on quedaven pendents de 
revisar i negociar els punts que quedaren per aclarir a la Mesa Sectorial del passat 
14 de febrer.  

Els punts principals tractats a la jornada d’avui han estat: 

Carrera professional i pagament a compte. Revisar les quanties de la carrera 
professional, ja que pensam que són insuficients. Consideram que les quanties han 
de ser equiparables, en còmput anual total, a les que percebria altre personal 
funcionari de la CC.AA. (sumant els sexennis). A més a més, fer una revisió de la 
calendarització d’aquesta aplicació i que el cobrament no es faci com es proposa al 
setembre de 2024, sinó el més aviat possible dins l’any 2023. 
  
Reducció de les hores lectives. UGT Ensenyament considera que l’assoliment de 4 
anys per aquesta reducció és molt de temps, hauria de ser dins un període de 2 
anys. De la mateixa manera, remarcam que el període d’hores a primària sigui de 
23 hores lectives i es garanteixin les 18 hores a secundària. La Conselleria ens 
assegura que es confirmen, en ambdós casos, aquestes reduccions. 

Reducció de les ràtios. UGT Ensenyament demana que la reducció sigui fixa i de 
la mateixa manera que al punt anterior, que preferiblement es faci amb un termini 
de 2 anys. Aquesta reducció la sol·licitam al marge del tipus de centre, per tant, una 
reducció de ràtios per tots els centres, independentment de la mitjana, és a dir tenint 
en compte el còmput total. 
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Aprofitam per recordar quines són les qüestions que, com a sindicat, ens preocupen 
i que hem proposat, una vegada més, a la Mesa Sectorial perquè entri dins el 
possible Acord de Millora: 

Com ja vam sol·licitar a través d’una instància a Conselleria, UGT Ensenyament 
demana que les baixes inferiors a cinc dies siguin sense penalització econòmica 
des del primer dia, de la mateixa manera que a altres sectors públics.  

Demanem una vegada més la creació d’un cos únic que integri també al cos de 
mestres dins el grup A1, de la mateixa manera que s’ha fet amb el professorat de 
formació professional. 

És important per a nosaltres que a l’Acord Marc quedi reflectida la situació 
d’insularitat de la nostra CC.AA. i que, per tant, s’hi plantegin compensacions 
retributives per tal d’afavorir el desplaçament de docents a les illes amb places de 
difícil cobertura.  

Volem veure reflectida la garantia de que els majors de 55 anys puguin reduir la 
seva jornada més enllà de la disposició i organització de cadascun dels centres. 

La Conselleria d’Educació, ens ha comunicat que, de forma imminent, ens farà 
arribar un esborrany quasi definitiu amb les millores i propostes que hem introduït  
els diferents sindicats al llarg d’aquestes Meses Sectorials. És per aquest motiu que 
la Mesa Sectorial, de manera unitària, ha decidit congelar provisionalment les 
concentracions convocades per les Juntes de Personal Docent del pròxim 22 de 
febrer, que hauran de ratificar o no aquesta decisió.  

Així doncs, UGT Ensenyament queda a l’espera de la recepció d’aquesta nova i 
millorada proposta d’Acord. A més a més, estam de nou convocats a una propera 
Mesa Sectorial el dilluns dia 20 de febrer.  

 


