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El coneixement de llengües és, cada vegada més, una compe-
tència imprescindible per poder desenvolupar-se en un món 
globalitzat. També per a la nostra llengua, que cada vegada té 
més demanda.

Les EOI han viscut molts canvis els darrers anys, amb la se-
gregació i creació de noves escoles, la creació de l’EOI Virtual, 
la incorporació de nous idiomes, etc. Però també queden molts 
aspectes per resoldre que afecten les condicions laborals del 
professorat i l’atenció a l’alumnat. 

STEPV, d’acord amb el seu model sindical participatiu, as-
sumeix el que el professorat de les EOI exigeix i ho incorpora 
a la seua acció sindical. Aquest és el nostre compromís, ja ho 
ha sigut en el passat, i ara el renovem davant de les eleccions 
sindicals del proper 1 de desembre. 

En suma, volem millorar les condicions laborals del profes-
sorat d’aquests centres i les condicions en què el nostre alum-
nat rep els ensenyaments d’idiomes, d’acord amb les exigèn-
cies del segle XXI, amb el finançament i els mitjans necessaris 
per fer-ho possible.

PER LA CONSOLIDACIÓ I MILLORA 
DELS ENSENYAMENTS D’IDIOMES

ENSENYAMENTS 
D’IDIOMES

FEM EL QUE DIEM I DIEM EL QUE FEM
És hora de fer balanç d’allò que hem fet des de les úl-
times eleccions sindicals, ara fa quatre anys, i de reno-
var les nostres propostes en un programa que presen-
tem davant les treballadores i treballadors.

És un compromís que assumim per a comprovar 
que diem el que fem i que fem el que diem.

Ací en tens una part de les propostes del teu sector. 
Totes les propostes i el balanç del treball fet ho tens 

en http://stepv-eleccions.org/



 n  1. Implementació de les 18 hores lectives setmanals amb 
4 grups curriculars sense grups complementaris obligatoris. 
4’30 hores per cada grup curricular per treballar amb marge 
els currículums i no limitar-ho a les 120 h mínimes que marca 
la normativa estatal.

 n  2. Derogació de l’ordre 87/2013 i negociació d’un nou ROF per 
revertir les retallades i recuperar les condicions laborals perdu-
des (hores de reducció dels departaments, coordinacions, etc.). 

 n  3. Racionalització de les PUC, revisió i negociació a la baixa 
de la quantitat d’alumnat lliure absorbit per les escoles. AMPLI-
ACIÓ del nombre de convocatòries dels organismes certifica-
dors de coneixements del valencià com ara la JQCV per abastir 
la demanda social i per a evitar el col·lapse dels departaments 
de valencià en períodes PUC.

 n  4. Negociació de les condicions laborals del professorat que 
coordina i redacta les PUC, transparència en la seua elecció i 
augment de la reducció horària lectiva de que disposen amb 
especial atenció als departaments unipersonals.

 n  5. Flexibilització, millora i agilització del procés de matrícu-
la per tal de poder donar resposta a les necessitats dels cen-
tres, dels diferents idiomes i de la ciutadania; que la matrícula 
siga fàcil, ràpida i senzilla; que es puga analitzar la necessitat 
de la preinscripció depenent de l’idioma o del centre i que es 
puga obrir en diferents moments del curs depenent també de 
les necessitats de l’idioma i del centre. 

 n  6. Adaptació realista del sistema de gestió ITACA a les ca-
racterístiques de les EOI (matrícula, gestió alumnat, gestió 
econòmica, confecció horaris del professorat, etc.).

 n  7. Adequació i millora de la dotació d’edificis, infraestructu-
res i recursos per a aquests ensenyaments vetlant pel respecte 
de la normativa vigent de construcció i assegurant l’accessibi-
litat efectiva i l’eliminació de barreres arquitectòniques a totes 
les escoles. Dotació tecnològica que possibilite la modernització 
i operativitat dels centres. Inversions adaptades a les necessitats 
de cada centre dignificant la qualitat de les instal·lacions.



 n  8. Reducció horària real i efectiva per a les persones MA-
JORS de 55 anys a totes les escoles sense dependre de la 
capacitat organitzativa de cada centre amb normativa clara.

 n  9. Impuls per part de la Conselleria per tal que el Minis-
teri d’Educació acabe fent realitat el reconeixement dels títols 
d’EOI per part dels altres estats europeus. 

 n  10. Millora i ampliació de l’oferta formativa permanent del 
professorat, tant al llarg del curs com en estades formatives a 
l’estranger per tots els idiomes.

 n  11. Dotació a totes les EOI que així ho sol·liciten amb 
AUXILIARS DE CONVERSA dels diferents idiomes impartits.

 n  12. Creació de seccions de l’EOI virtual valenciana a totes 
les direccions territorials.

 n  13. Oferta de tots els idiomes a l’EOI VIRTUAL per poder arri-
bar allà on siga necessari tenint en compte el mapa actual d’EOI 
i la realitat geogràfica del País Valencià sense minvar l’oferta 
presencial en cap EOI física. Centralitzar a les EOI  altres vies 
públiques d’aprenentatge d’idiomes a distància com LABORA o 
el Centre Específic d’Educació a distància, amb el corresponent 
augment de plantilla.

 n  14. Cal una reordenació dels cursos i una revisió dels cur-
rículums vigents dels nivells perquè s’adeqüen al Marc Comú 
de Referència Europeu (MCRE), tenint en compte l’especificitat 
de cadascun dels idiomes que s’imparteixen. Avaluació de la 
mediació de manera integrada a la resta de destreses.

 n  15. Augment de la plantilla en aquelles especialitats i esco-
les que compten amb grups excessivament nombrosos per ra-
cionalitzar les ràtios i dotació de més personal d’administració 
i serveis als centres d’EOI. 

 n  16. Diversificació de l’oferta d’aprenentatge a l’alumnat do-
nant autonomia organitzativa a les EOI: cursos conduents a cer-
tificació, cursos d’actualització de coneixements, cursos “lúdics”, 
intensius de durada flexible, cursos formatius complementaris 
de 30 i 60 hores, etc. 



 n  17. Possibilitar que una part dels cursos de formació com-
plementaria tinguen el reconeixement de formació permanent 
amb l’expedició de certificats i l’aval del CEFIRE i el vistiplau de 
la Subdirecció General de Formació del Professorat.

 n  18. Consolidació negociada del mapa escolar d’EOI donant 
resposta a la demanda social d’ensenyaments d’idiomes, ate-
nent criteris demogràfics, geogràfics, de proximitat a centres 
educatius superiors, de relacions empresarials, comercials i 
turístiques, i posant especial atenció a les zones rurals. 

 n  19. La ràtio en les Escoles Oficials d’Idiomes no ha de su-
perar els 20 alumnes. Eliminació de les ràtios mínimes per a 
garantir que l’alumnat puga finalitzar els ensenyaments d’una 
llengua en el mateix centre i implantació de mesures contra 
l’abandonament escolar. 

 n  20. Cal un control rigorós de les titulacions expedides per ins-
titucions privades que no compleixen els requisits d’objectivitat 
en les seues proves.

 n  21. Cal impulsar una campanya decidida de posada en 
valor i publicitar la qualitat dels ensenyaments impartits així 
com les certificacions oficials i públiques de les EOI que arribe 
al conjunt de la societat.

 n  22. Gratuïtat i programes de beques pels ensenyaments 
d’idiomes tant per a les persones jubilades, aturades, recepto-
res de l’ingrés mínim vital com per a les persones refugiades o 
demandants d’asil, ja que l’accés a l’ensenyament d’idiomes les 
pot ajudar a trobar treball o a una inserció social més ràpida. 

 n  23. Reflexió i concreció sobre la implantació d’un currículum 
inclusiu per a l’alumnat amb NESE a les EOI.
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ALACANT
Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5, 12 · 03005
Tel. 965 985 165 · Fax 965 126 626
alacant.stepv@intersindical.org

Alcoi
Alcoleja, 5 · 03802 
Tel. 690 15 86 89

Elx
Maximilià Thous, 121, bxs · 03201
Tel. i fax 966 225 616

CASTELLÓ
Marqués de Valverde, 8 · 12003
Tel. 964 269 094 · Fax 964 232 952
castello.stepv@intersindical.org

La Vall d’Uixó
Almenara, 11, bxs · 12003 
Tel. 964 26 90 94

Escola Sindical  Melchor Botella 
Espinosa 2, 46008 València 
Tel. 963 919 147 (ext. 3)

VALÈNCIA
Juan de Mena, 18 · 46008 
Tel. 963 919 147 · Fax 963 924 334 
valencia.stepv@intersindical.org
stepv@intersindical.org

Alzira
Plaça del Sufragi 11, Ent A i B · 46600 
Tel. 962 400 221

Bunyol 
Plaza Layana, 1B. 46360 
Tel. 960 823 260

Gandia
 Av. Alacant, 18 1er. 46701 
Tel. i fax 962 950 754

Xàtiva
Portal del Lleó, 8-2A. 46800 
Tel. i fax 962 283 067

https://stepv.intersindical.org
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