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Els reptes educatius que tenim per endavant, com les noves 
lleis educatives (LOMLOE, llei d’FP) i altres exigències norma-
tives com la inclusió educativa, la llei de plurilingüisme, etc., 
fan necessari un cos d’inspecció potent per assessorar i acom-
panyar els centres educatius i el professorat per a fer front a 
aquests reptes.

Per això, cal millorar les condicions actuals de la inspec-
ció educativa, augmentar les plantilles, potenciar la investi-
gació educativa i, en general, millorar les seues condicions 
laborals.

STEPV, d’acord amb el seu model sindical participatiu, assu-
meix el que la inspecció educativa 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 sin-
dicals del proper 1 de desembre. 

PROPOSTES ELECTORALS PER A 
LA INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ

INSPECCIÓ 
D’EDUCACIÓ

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/



 n  La plantilla de la Inspecció d’Educació a cada Direcció Ter-
ritorial data dels anys 80. Cal un augment de les plantilles per 
tal de donar resposta a les noves funcions i atribucions assig-
nades segons el Decret 80/2017 que regula l’actuació, el fun-
cionament i l’organització de la inspecció d’educació del País 
Valencià, i l’Ordre 17/2019 que la desenvolupa.

 n  Establir protocols d’avaluació eficient i efectiva de la Inspecció 
d’Educació. 

 n  Potenciar la investigació com a tasca que acompanya l’ac-
ció inspectora per tal d’implementar i fomentar als centres 
pràctiques educatives innovadores. 

 n  Fomentar el treball en equip de les persones inspectores 
per tal de portar de forma més col·legiada les seues funcions i 
disposar una millora atenció als centres educatius. 

 n  Potenciació dels equips de referents per àrees específiques 
a les diferents direccions territorials. 

 n  Distribució dels serveis i centres d’actuació des d’un cri-
teri geogràfic i tenint en compte les adscripcions entre els 
centres educatius per tal de facilitar la transició de l’alumnat 
entre etapes educatives i poder tindre així una visió àmplia de 
tot el sistema educatiu i dels diferents serveis educatius que 
es desenvolupen. 

 n  Revisió i reducció de les tasques burocràtiques associades 
actualment a la Inspecció d’Educació. 

 n  Independència del Cos d’Inspecció d’Educació dels poders 
polítics. No a la designació lliure de les persones amb càrrecs. 
Selecció del Cap Inspecció General i Cap Inspecció Territorial 
d’Educació amb l’aplicació de criteris objectius. 

 n  Foment de la retroalimentació entre la Inspecció d’Educació 
i l’Administració Educativa per a conèixer i millorar el funcio-
nament del sistema educatiu i la participació de la comunitat 
educativa, per mig de l’elaboració d’estudis.



 n  Afavorir l’autonomia dels centres des de la Inspecció 
d’Educació. 

 n  Unificar els diferents programaris informàtics per agilitzar 
les gestions de la Inspecció d’Educació. 

 n  Assegurança específica de cobertura per al professorat 
que l’exercici de les seues funcions comporta desplaçament 
(Inspecció d’Educació, personal assessor CEFIRE, professorat 
itinerant/compartit, personal UEO, etc.). 

 n  Revisió de les indemnitzacions per raó de servei i gratifi-
cacions per serveis extraordinaris. 

 n  Priorització de les tasques d’assessorament als centres i 
serveis educatius, i de la funció d’acompanyament en els pro-
cessos educatius. La Inspecció d’Educació ha de ser propera a 
tots els membres de la comunitat educativa. 

 n  Pla formatiu específic i continu per a la Inspecció d’Educació. 

 n  Possibilitar la realització d’estades formatives en altres 
territoris i en altres països per tal d’afavorir els processos de 
millora de la Inspecció d’Educació.

 n  Possibilitat de l’exercici de la docència en centres educatius, 
sempre amb caràcter temporal i sense que això supose modifi-
cació alguna de la situació administrativa dins de la inspecció. 

 n  Millora del sistema d’accés a la funció inspectora centrat 
en la demostració d’aptituds per a l’exercici de la inspecció, 
sobre la resolució de casos pràctics centrat en les tasques que 
són pròpies de la inspecció en les seues actuacions habituals. 
La fase de pràctiques haurà de tindre la mateixa durada que 
en la resta de convocatòries d’accés a la docència. 

 n  Estabilitzar la borsa de treball de les persones inspec-
tores que ocupen un lloc accidental per tal que davant de la 
convocatòria de processos selectius no estiguen afectades. 
Demanem una regulació i funcionament similar a la resta de 
cossos docents.



 n  Regulació d’un acord sindical que establisca el sistema de 
provisió de llocs de treball en caràcter accidental. Demanem una 
regulació i funcionament similar a la resta de cossos docents en 
règim d’interinitat.

 n  Cal fer una substitució efectiva de les inspectores i ins-
pectors en les diferents situacions que comporten no poder 
estar a càrrec del desenvolupament de les seues funcions 
(permisos i llicències), i així evitar disrupcions en el servei.

 n  Cal fer la substitució efectiva de les inspectores/inspectors 
que es troben desenvolupant altres funcions (IGE, càrrecs en 
òrgans directius, etc) i així evitar disrupcions en el servei.

 n  Creació, d’almenys, una quarta direcció territorial d’educació 
amb el seu servei d’inspecció propi.
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STEPV_Intersindical Valenciana 

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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