
Per què fem vaga el 9-M?
La Plataforma Estatal per l’Ensenyament Públic ha proposat la convocatòria d’una vaga 
de tota la comunitat educativa (alumnat, pares i mares i professorat) en totes les etapes 
educatives (pública universitària, universitat, i privada concertada). 

El Consell Nacional de STEPV, després de la roda d’assemblees comarcals, ha acordat 
sumar-se a la proposta i convocar la vaga.

Els motius per a convocar aquesta vaga són:

• Fi de la taxa de reposició
• Millora del finançament de les  universitats públiques
• Abonament del deute històric de les universitats
• Constitució d'una mesa sectorial  d'universitat
• Finançament del 100% de la carrera professional del PAS, inclusió en aquesta del 
   personal interí i laboral temporal
• Reducció de la càrrega docent a 24 crèdits, i a 16 crèdits per al professorat associat
• Cobrament de quinquennis i sexennis per al personal que complisca els mèrits

 

 

 

 
 

 

A més, STEPV incorpora en la plataforma reivindicativa amb la qual convoca la vaga la 
proposta de negociar un accés diferenciat en el sistema d’ingrés a la funció pública i la 
proposta de consolidació i estabilitat del personal interí.

Per al Sindicat existeixen motius objectius de sobra per a convocar aquesta vaga i 
considera que el moment per a pressionar al govern de l’estat també és ara, ja que els 
treballs sobre el pacte educatiu estan en marxa.

STEPV fa una crida al conjunt de treballadores i treballadors de l’ensenyament a secundar 
aquesta vaga i a acudir a les mobilitzacions que s’hi convocaran per a fer efectiva aquesta 
plataforma reivindicativa.

9-M, per un gir en universitat

• Derogació del decret d'acreditacions
• Negociació efectiva del conveni col·lectiu
• Dignificació del professorat associat
• No a la precarietat del personal investigador
• No al sistema de 3+2
• Augment de les beques
• Reducció de les taxes de matrícula



per un gir en universitat

tombem la lomqe, 
les retallades,
i el treball precari

9 DE MARÇ
VAGA EN L’ENSENYAMENT


