
 

 

 

PROPOSTA DE TREBALL MESA 

1. Consolidació mitjançant la modificació de la RLT, en l’exercici de 2023, de 
les places d’auxiliar administratiu als centres d’educació infantil i primària.

2. Inclusió en els plans de formació del 
per especialitats i de didàctica de les distintes àrees.

3. Negociació en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació del procediment, la 
formació i les equivalències o convalidacions per a l’obtenció dels distints 
nivells del marc de referència de la competència digital docent.

4. Negociació d’un protocol per a les agressions als docents.

5. Elaboració d’un pla d’igualtat. 

6. Proposta del Pla d’infraestructures educatives 2023
comptes de l’execució del Pla d’infrae

7. Proposta d’un pla de climatització de centres que contengui una auditoria 
de l’estat dels centres i un pla d’inversions en el marc del Fons de 
Cooperació Territorial.

8. Inici d’un procés de debat sobre la institucionalització (paper del
ajuntaments, dels consells i de la conselleria) del primer cicle d’educació 
infantil que permeti millorar les condicions sociolaborals del personal 
docent d’aquest cicle, impulsant un conveni d’àmbit autonòmic per aquest 
col·lectiu. 

 

 

 

 

MESA POLÍTIQUES EDUCATIVES 

Consolidació mitjançant la modificació de la RLT, en l’exercici de 2023, de 
les places d’auxiliar administratiu als centres d’educació infantil i primària.

Inclusió en els plans de formació del professorat de la formació específica 
per especialitats i de didàctica de les distintes àrees. 

Negociació en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació del procediment, la 
formació i les equivalències o convalidacions per a l’obtenció dels distints 

l marc de referència de la competència digital docent.

Negociació d’un protocol per a les agressions als docents. 

Elaboració d’un pla d’igualtat.  

Proposta del Pla d’infraestructures educatives 2023-2027 i rendició de 
comptes de l’execució del Pla d’infraestructures 2016-2023. 

Proposta d’un pla de climatització de centres que contengui una auditoria 
de l’estat dels centres i un pla d’inversions en el marc del Fons de 
Cooperació Territorial. 

Inici d’un procés de debat sobre la institucionalització (paper del
ajuntaments, dels consells i de la conselleria) del primer cicle d’educació 
infantil que permeti millorar les condicions sociolaborals del personal 
docent d’aquest cicle, impulsant un conveni d’àmbit autonòmic per aquest 
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Consolidació mitjançant la modificació de la RLT, en l’exercici de 2023, de 
les places d’auxiliar administratiu als centres d’educació infantil i primària. 

professorat de la formació específica 

Negociació en el marc de la Mesa Sectorial d’Educació del procediment, la 
formació i les equivalències o convalidacions per a l’obtenció dels distints 

l marc de referència de la competència digital docent. 

2027 i rendició de 
 

Proposta d’un pla de climatització de centres que contengui una auditoria 
de l’estat dels centres i un pla d’inversions en el marc del Fons de 

Inici d’un procés de debat sobre la institucionalització (paper dels 
ajuntaments, dels consells i de la conselleria) del primer cicle d’educació 
infantil que permeti millorar les condicions sociolaborals del personal 
docent d’aquest cicle, impulsant un conveni d’àmbit autonòmic per aquest 


