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NOVEMBRE 2010 
 

CC OO REBUTJA RADICALMENT LA PRETENSIÓ DEL RECTORAT 
D’AUGMENTAR LA CÀRREGA DOCENT DE TEU I COL·LABORADORS 

 
La ViceRectora de Professorat ha fet pública la seua pretensió 
d’augmentar la càrrega docent del professorat Titular d’Escola 

Universitària i Col·laborador a 33 crèdits. Davant d’aquesta proposta, 
CCOO manifesta el seu absolut rebuig i recorda que la decisió de 
mantenir la mateixa dedicació màxima (22 crèdits) per a totes les 

categories de professorat a temps complet es va adoptar  fa molts anys 
a la Universitat de València com a un element central de la política de 

plantilles docents i ha estat mantinguda al llarg de dècades pels 
diferents equips rectorals. Resulta, per tant, inacceptable que l’actual 
equip pretenga trencar els consensos assolits durant tants anys i, a 

més a més, ho plantege sense negociació prèvia, ni tan sols 
comunicació, als Sindicats amb representació a la Universitat.  

Ja és més que evident la diferència existent quant a retribucions per a 
una mateixa intensitat de la tasca docent com per a pretendre 
augmentar-la amb una major càrrega docent per a aquestes categories. 

Si allò que es pretén és afavorir que TEUs i Col·laboradors realitzen 
Tesis Doctorals, el que cal fer, tal com proposa CCOO, és establir 
programes de reducció de càrrega docent i períodes sabàtics específics 

per a aquest professorat amb la finalitat de facilitar la realització de les 
seues investigacions doctorals.  

En moments en que cal incrementar la plantilla docent per atendre les 
necessitats d’innovació educativa derivades del procés d’adaptació a 
l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, reduir la grandària dels 

grups i reconèixer tota l'activitat docent presencial i no presencial 
(classes, seminaris, tutories, pràctiques....) com càrrega docent, resulta 
encara més inacceptable aquesta proposta de l’equip rectoral adreçada 

a fer recaure el cost de l’ajust sobre algunes categories del professorat. 
CC OO s’oposarà radicalment a qualsevol intent d’ampliar la càrrega 

docent en la línia anunciada per la ViceRectora de Professorat i si 
l’equip rectoral no retira la seua proposta convocarà mesures de pressió 
per tal d’aconseguir que aquesta mesura no continue endavant a la 

nostra Universitat. 
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