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CC OO INFORMA: MESA NEGOCIADORA 20-5-2013 

PROGRAMA DOCENTIA 

 

La Mesa Negociadora celebrada el dia 20 de maig ha tingut com a únic punt de l’ordre 
del dia l'aplicació a la UV del programa Docentia. Aquest tema ja havia estat objecte 
de debat en dues sessions anteriors de la Mesa, en les quals CCOO havia fet paleses 
les seues discrepàncies amb la filosofia i la concreció del model d’avaluació de la 
docència proposat així com amb la seua inviabilitat en un context de fort increment de 
la dedicació docent d’una part important del PDI. 

Altres seccions sindicals havien fonamentat la seua discrepància sobretot en aspectes 
concrets de la proposta presentada pel Rectorat, el qual s’havia compromés a 
incorporar les esmenes presentades. Encara que el nou document del Docentia 
presentat per la Vicerectora el dia 20 havia incorporat bona part de les propostes que 
havien fet alguns sindicats, CC OO va considerar que, malgrat les millores introduïdes, 
el model d’avaluació de la docència proposat continuava presentant importants 
deficiències des del punt de vista de la seua escassa contribució al que hauria de ser el 
seu objectiu central: millorar la qualitat de la docència.  

Després del debat, totes les seccions sindicals vàrem decidir no donar suport a la 
proposta presentada, per la qual cosa no es va arribar a un acord al voltant de 
l’aplicació del programa Docentia a la nostra Universitat. 

CCOO reafirma el seu compromís amb la Universitat pública i, en particular, amb les 
activitats docents. En moments en què la docència és menyspreada (clarament a 
l’Informe Wert) i s’augmenta la dedicació docent com a càstig a una part del PDI, 
CCOO reitera que les activitats docents han de tindre un reconeixement just i integral 
(incloent-hi tota la docència desenvolupada pel professorat) i una major valoració dintre 
de les activitats del PDI i la seua carrera professional. Això implica l’exigència 
d’augmentar realment la qualitat de la docència i la necessitat d’avaluar-la amb 
instruments adients amb els objectius proposats, finalitats que, a hores d’ara, amb el 
programa imposat per l’ANECA resulten molt difícils d’assolir. 

CCOO considera que la Mesa Negociadora del dia 20 de maig es va tancar sense 
acord, però en un clima de diàleg que permetrà reprendre el treball per a establir uns 
procediments que possibiliten augmentar la qualitat de la docència, millorar el seu 
reconeixement i contribuir positivament a les condicions de treball i la carrera 
professional del PDI. CCOO manifesta, com sempre, la seua disposició a continuar 
treballant amb el conjunt de la comunitat universitària per fer possibles aquests 
objectius. 

 
 


