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        20 de febrer de 2023 

RESUM DE LA MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ: ACORD DE 
MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIOLABORALS 

  

 Ahir, 20 de febrer de 2023, va tenir lloc una nova reunió de la mesa sectorial 
d’educació per tractar un possible acord de millores sociolaborals. Hi assistiren, per 
part de l’administració, el Sr. Martí Marc, Rafaela Sánchez i Antoni Morante. 
Volem destacar tant la unitat i front comú de les forces sindicals presents a la mesa 
sectorial d’educació i d’aquelles que han volgut aportar, com l’esperit negociador 
de l’administració. La reunió es va centrar en tres aspectes principals: carrera 
professional, reducció d’hores lectives i de ràtios.  

 Amb relació a la carrera professional, consideram necessari augmentar les 
quanties de la part consolidable, així com avançar la temporalització del seu 
pagament a setembre de 2023.  
 La reducció d’hores lectives a 18 h (secundària), prevista a l’acord del 
2015, ha de ser una realitat per al curs vinent. Igualment, s’ha d’establir una 
calendarització definitiva per a la reducció a 23 hores lectives a l’educació infantil i 
primària. 
 Pel que fa a la reducció de les ràtios màximes, ha d’anar acompanyada d’un 
pla d’infraestructures que ho faci possible. 

 Per la nostra part, consideram necessari establir un calendari concret 
d’aplicació de totes les mesures que apareixen reflectides a l’esborrany de l’acord 
com ara: 

• Compatibilització del cobrament dels complements de tutoria amb el de cap 
de departament. 

• Eliminació de la penalització econòmica en les baixes inferiors a cinc dies. 
• Revisió i actualització de les ajudes del fons social. 
• Protocol contra les agressions als docents; pla d’igualtat, etc. 
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 D’altra banda, amb relació a la LOMLOE, se’ns ha informat que la 
Conselleria està elaborant un pla per a la reducció  i simplificació burocràtica, 
especialment en tot allò relacionat amb l’avaluació. 

 El dia 23 de febrer, les forces sindicals amb representació a la mesa sectorial, 
estam convocades a una nova reunió.  
 


