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Defensem la Formació Professional com a etapa educativa clau per a 

aconseguir les competències bàsiques necessàries per a la participa-

ció, la inclusió, la integració i el seu desenvolupament social i professi-

onal, de manera integral per poder formar part de manera activa en una 

societat democràtica en constant canvi tecnològic i social.

La formació professional ha de fer front a les exigències d’un 
mercat laboral en constant canvi i, per això, ha de donar res-
posta des d’un punt de vista integral a les necessitats del nostre 
alumnat. No volem mà d’obra barata, volem persones forma-
des, com ciutadans i ciutadanes amb coneixement ple dels seus 
drets i deures i com a professionals. Aquest és el repte de la 
Formació Professional del segle XXI. 

La nova llei de Formació Professional s’ha de desplegar els 
pròxims anys. I l’encaix del professorat dels diferents cossos 
docents en aquesta nova estructura no s’està resolent com 
cal. No té sentit tres cossos docents en una mateixa etapa 
educativa, amb condicions laborals diferents.  

STEPV, d’acord amb el seu model sindical participatiu, as-
sumeix el que el professorat de la FP 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. 

PROPOSTES ELECTORALS PER A 
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

FORMACIÓ 
PROFESSIONAL

FEM EL QUE DIEM I DIEM EL QUE FEM
És hora de fer balanç d’allò que hem fet des de les 
últimes eleccions sindicals, ara fa quatre anys, i de re-
novar les nostres propostes en un programa que pre-
sentem 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/



 1. Per una FP que fomente l’esperit crític i la formació in-
tegral de l’alumnat. No a la Llei Orgànica 3/2022 de la FP que 
suposa una passa més en la submissió del sistema educatiu als 
interessos de les empreses i del sistema productiu.

 2. Incorporació en el cos A1 del professorat de tots els cos-
sos d’FP i equiparació dels drets amb el professorat de secun-
dària. No a la divisió en tres cossos docents amb classificacions 
i remuneracions diferents per a exercir el mateix treball. 

 3. Augment de l’oferta de cicles formatius, amb desdoblament 
de grups en els ensenyaments més demandats, i dotació als cen-
tres públics d’itineraris complets de famílies professionals: FPB, 
CFGM i CFGS, i amb oferta semipresencial complementària. 

 4. Dignificació de la FP, mitjançant campanyes informatives 
i de difusió per tota la comunitat educativa i l’entorn productiu, 
amb una extensió de l’orientació personal i professional a tots 
els nivells educatius amb criteris d’igualtat. 

 5. Tots els recursos públics han d’anar destinats a la FP 
dels centres públics. Eliminació progressiva dels concerts en 
Formació Professional. Control públic efectiu sobre els títols i 
certificats professionals impartits en centres no públics. 

 6. Potenciació de la FP reglada, al servei del desenvolupa-
ment integral de l’alumnat, dirigida a formar professionals 
qualificats/des. 

 7. Diagnòstic i prevenció real de tots els riscos laborals de 
totes les famílies professionals, amb formació i informació 
dels riscos als docents, i desenvolupament dels plans pre-
ventius corresponents a càrrec d’una partida pressupostària 
específica. 

 8. Ràtio màxima de 20 alumnes per aula. Reducció de la 
ràtio quan es justifique una atenció a necessitats educatives 
especials de l’alumnat. 

 9. Desdoblament suficients dels mòduls pràctics per garantir 
la qualitat educativa i la seguretat i salut laboral. 



 10. Regulació dels convenis amb empreses per la FP Dual 
exigint que aquestes siguen socialment responsables. 

 11. Millora de la dotació d’hores lectives suficients per a les tuto-
ries de formació en centres de treball, pagament de dietes i quilo-
metratge, i assegurança complementària per als desplaçaments. 

 12. Ampliació i millora de l’oferta de formació contínua per al 
professorat de FP, per garantir la seua actualització professio-
nal amb aplicació directa a l’aula, i avançar-la a les diverses i 
canviants necessitats formatives. 

 13. Formació del professorat de Cicles Formatius mitjançant 
convocatòries de l’administració educativa per a realitzar estades 
formatives en empreses d’àmbit autonòmic, estatal i europeu. 

 14. Gestió eficaç de les borses de treball de FP reglada, amb 
convocatòries suficients i contínues de totes les especialitats. 

 15. Millora de la informació de les places de FP reglada a 
adjudicar, especificant si són d’especial dificultat, per atenció 
a la diversitat o currículum, o en si es barregen especialitats 
diferents de la que proveirà eixe lloc de treball. 

 16. Creació de borses de treball públiques i transparents 
per a la contractació del professorat especialista i experts/es 
docents. Actualització i millora de les condicions laborals del 
professorat especialista de FP. 

 17. Modificació de la norma que regula la composició del Con-
sell Valencià de la Formació Professional per donar cabuda als 
sindicats de la Mesa sectorial d’educació. 

 18. Planificació de la xarxa pública de Centres Integrats Pú-
blics de FP i un mapa escolar de la FP, arrelats en el medi soci-
ocultural, promotors de la cultura de la sostenibilitat i l’equilibri 
ecològic en els processos de producció, del benestar social i de 
la compensació de les desigualtats. 

 19. Modificació de les normes que regulen la composició dels con-
sells socials dels centres per donar cabuda als sindicats docents 



amb representació en la Mesa Sectorial. No a la lliure designació del 
director i elecció a decidir pel consell social del centre.

 20.  Ampliació de les plantilles als centres integrats públics 
de FP per poder desenvolupar adientment totes les seues fun-
cions específiques. Pel manteniment del departament d’anglés 
com un altre departament didàctic. 

 21. Cursos de formació ocupacional i de formació contínua 
inclosos en la programació anual del centre; l’horari correspo-
nent a aquests cursos s’ha d’integrar en la plantilla del centre 
i s’han de crear els llocs de treball necessaris, sense hores 
extra per a ningú. 

 22. Ampliació de les convocatòries d’acreditacions professio-
nals als treballadors amb participació dels docents públics, així 
com agilització dels processos de convalidacions acadèmiques 
de mòduls, per atendre a temps les necessitats de l’alumnat 
amb itineraris alternatius. 

 23. Pla de xoc de formació per al professorat per garantir la im-
plantació específica del plurilingüisme en Formació Professional.

 24. Disseny i implantació de mesures que potencien l’elecció no 
sexista per part de l’alumnat de les diferents famílies professionals. 

 25. Disseny i posada en pràctica d’una formació i orienta-
ció laboral encaminada cap a una cultura sindical solidària i 
participativa en el món del treball. 

 26. Actualització permanent dels recursos didàctics necessa-
ris per la docència pràctica en FP, amb transparència en les do-
tacions modulades, sense greuges d’equipament entre centres 
i fomentant l’ús col·laboratiu i sostenible dels recursos. 

 27. No a l’oferta de cicles formatius de Grau Superior a la 
Universitat. 

 28. Desenvolupament dels currículums de FP a nivell auto-
nòmic, amb concreció als centres per adaptació a l’entorn, amb 
major flexibilitat i amb participació real del professorat.
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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
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