
Vaga de professorat interí 
24, 25 i 26 d’abril de 2018 
Qui està, s’hi queda! 
STEPV i la Coordinadora de Professorat Interí (CPI) han acordat la convocatòria de tres 
jornades de vaga els pròxims 24, 25 i 26 d’abril.  
El motiu de la convocatòria de vaga respon, d’una banda, a l’exigència a la Conselleria 
d’Educació de negociar un pacte d’estabilitat que realment garantisca la continuïtat en el 
treball del professorat interí que no supere les oposicions massives els pròxims anys. 
D’altra banda, també es continua reclamant al Ministeri d’Educació l’activació dels 
processos de consolidació recollits en Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(Disposició Transitòria Quarta i article 61.6). Aquesta consolidació es realitzaria, per tant, 
mitjançant un concurs de mèrits per al professorat interí. 
L’acord de març de 2017 signat entre CCOO, UGT i CSIF i el ministre Montoro ha permés 
la convocatòria d’oposicions massives per a consolidar plantilles, però no per a consolidar 
al professorat interí que ja hi està treballant. No hi ha cap mesura en l’acord que vaja en 
eixe sentit. La Conselleria d’Educació va anunciar en premsa el 21 de juliol de 2017 que 
convocaria 13.000 places entre 2018 i 2021. Més de la meitat d’aquestes places les està 
ocupant actualment professorat interí (la resta correspondrien a la previsió de jubilacions). 
Aquest anunci ha generat, des de llavors, molta inquietud i intranquil·litat en el col·lectiu 
perquè no es garanteix que qui no supere el procés de concurs-oposició puga continuar 
treballant. Això mateix està passant en totes les autonomies on s’estan convocant 
oposicions massives i el col·lectiu de professorat interí està començant a mobilitzar-se. 
STEPV va exigir la negociació d’un pacte d’estabilitat per fer realitat aquesta garantia de 
continuïtat en el treball i, malgrat que la Conselleria va acceptar negociar-lo, la seua 
proposta no garanteix la continuïtat en el treball després de les oposicions massives. 
Per això, cal mantindre la mobilització per aconseguir aquestes garanties de continuïtat en 
el treball davant les oposicions massives. Igualment, cal reclamar la negociació de les 
plantilles per a recuperar els llocs de treball retallats pel govern anterior i reduir la càrrega 
lectiva a la situació anterior a 2012, com a mínim (23 hores en infantil i primària i 18h en 
secundària i resta de cossos). 
I a més, cal continuar exigint al Ministeri d’Educació la negociació de l’accés diferenciat i 
l’activació de processos de consolidació per a reduir la taxa d’interinitat, sense que cap 
interí es veja afectat i garantint, alhora, l’accés al sistema de persones aspirants a la 
docència. 
STEPV i la CPI animen el professorat interí a participar en les jornades de vaga i en les 
accions que es convoquen per tal que la Conselleria atenga les reivindicacions i es 
garantisca la continuïtat en el treball després de les oposicions massives i per tal que el 
Ministeri d’Educació negocie la consolidació del col·lectiu. 
No lluitem únicament per qui està sinó també per qui vindrà. Consolidar i garantir drets 
hui, és la garantia per als futurs treballadors i treballadores. 
Tingues l’edat o l’antiguitat que tingues, les oposicions massives t’afecten si no obtens la 
plaça. Defensa el teu treball, vine a la vaga del professorat interí!!! 



 
QUÈ DEMANEM:  
 

1. Garantir que totes les persones interines treballen com a mínim en les mateixes 
condicions que enguany. 

 
2. Continuar defensant davant el Ministeri que s’establisca l’accés diferenciat i un 

procés de consolidació del professorat interí, igual que ha passat en altres períodes 
i altres sectors de les administracions públiques i locals. 

 
3. Recuperar i ampliar les plantilles per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament, i 

garantir l’estabilitat del professorat interí així com l’accés al treball per a les 
persones que volen accedir a la funció docent. 

 
4. Vincular el nombre de places convocades a un estudi públic tenint en compte 

jubilacions, places de nova creació i previsió de creixement del sistema perquè 
garantisca que en cap moment es posarà en perill les persones que estan 
treballant. 

 
5. Publicar la llista de les places que any rere any són cobertes per professorat interí i 

la denominació d’aquestes places.  
 

6. Negociar i tancar tot allò referent a les convocatòries d’oposicions abans de les 
adjudicacions d’inici de curs perquè el professorat interí es puga planificar amb 
garanties. 

 
7. Garantir que tot el professorat sense la capacitació en valencià puga optar a les 

zones castellanoparlants al igual que ho fa el funcionariat de carrera. 
 

8. Crear plans de formació en valencià que responguen a les necessitats reals del 
professorat que vol obtindre la capacitació. 

 
9. Dotar els centres de docents especialistes d’anglés, per a no catalogar de places 

d’Infantil i Primària en anglés. 
 

10. Equiparar els permisos i llicències del professorat funcionari interí amb el de 
carrera.	

 


