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CONSELLERIA S'OBSTINA A MANTINDRE UNA CONVOCATÒRIA
CONDICIONADA PER L'EVOLUCIÓ DE LA PANDÈMIA

UNES OPOSICIONS

INOPORTUNES
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10-D VAGA

derivades de la pandèmia, la del 10D va ser
una mobilització «clàssica», com tantes altres
que es realitzen amb aturades i concentracions
centralitzades. En una situació de crisi sanitària
extrema, les protestes van palesar el rebuig majoritari
a les oposicions amb respostes descentralitzades per
part de les persones afectades.

EN SECUNDÀRIA

No és el millor
moment per a
convocar unes
oposicions,
tampoc sabem si
s’acabaran duent a
terme

R

epresentants sindicals i d’altres sectors la
comunitat educativa (mares i pares, alumnes,
ajuntaments), van debatre i acordar mesures
amb l’administració educativa des de maig de 2020.
Les reunions pretenien un inici de curs amb garanties
de normalitat, la màxima possible donades les
circumstàncies, conscients dels riscs però també de la
necessitat de treure endavant un curs ben complicat.
La convocatòria d’oposicions enmig el període
lectiu, una decisió unilateral de la Conselleria
d’Educació, altera greument l'organització del curs
i introdueix un element d'estrés afegit en el sistema
valencià.
La mesura d’Educació, que afecta de ple
l’organització en l'ensenyament públic, trencava el
consens i introduïa una decisió inexplicable en temps
de pandèmia, precisament en la línia oposada als
acords a què les distintes parts havien arribat entre
els mesos de maig i setembre. Cal recordar que a la
docència i les tasques familiars, ben complicades en
aquest context, la majoria de dones que treballen en
entorns educatius hauran d’afegir altres esforços que
poden provocar desatencions i disfuncions diverses.
Davant la negativa de la Conselleria a modificar
la seua decisió i negociar-la, STEPV va anunciar
una jornada de vaga el 10 de desembre a la qual hi
estava convocat el professorat cridat a participar
en les oposicions de 2021: secundària, formació
professional, ensenyaments artístics i d’escoles oficials
d’idiomes.
Hi havia motius més que justificats per a
la mobilització el 10 de desembre: la vaga i les
concentracions que es van fer a Alacant, València
i Castelló. En les circumstàncies extraordinàries

El pitjor moment
La mobilització va posar en una tessitura complexa
al professorat, que havia de triar entre treballar o
no fer-ho i deixar d’atendre l’alumnat. És el dilema
que sempre es presenta davant d’una vaga, tot i
que el 10D la situació era ben diferent. La covid
influeix de manera determinant a l’hora de prendre
decisions com aquesta. Tot i compartir plenament els
motius de la convocatòria, hi ha moltes companyes
i companys que han sopesat eixes consideracions.
A més, una part del professorat no es va sentir
al·ludit en considerar erròniament que la vaga
només afectava el personal interí. Les dificultats
per a convocar assemblees presencials i reunions
informatives sobre els arguments als claustres i a cada
docent en particular, i els problemes per a
desplegar accions de sensibilització en
les xarxes socials o via change.org,
no van impedir el crit de protesta
del 10D.
Ara tornem a insistir que
les oposicions previstes
en maig incideixen de
manera molt negativa en
el desenvolupament del
curs més complicat de la
història recent i per això
no deixarem de demanar
a la Conselleria que les
ajorne. Mentrestant,
l’administració ha
d’aplicar altres fórmules
–legalment viables– que
permeten la consolidació
laboral del personal
interí, ara en frau de
llei. En paral·lel, s’han
de donar oportunitats
a les persones que
volen accedir al
sistema educatiu
perquè també ho
puguen fer.

LES RAONS D’UNA MOBILITZACIÓ NECESSÀRIA

D

iguem-ho clar: no és el moment per a convocar
oposicions. Molt menys avançar-les al mes
de maig, perquè el professorat afectat per
les proves, l’interí i el funcionariat de carrera que
conforme els tribunals, allarga cada dia la seua
jornada laboral per a fer front al repte de dur
endavant el curs més complicat de la història recent:
reajust dels horaris i dels currículums; impartició
de noves assignatures en primer d’ESO i adaptació
als àmbits; seguiment d’alumnes infectats pel virus;
atenció a les famílies, també en caps de setmana;
compliment les mesures de seguretat, fins i tot en
situacions climatològiques adverses; intensificació
de la vigilància dels patis i les entrades i eixides;
reunions de coordinació telemàtiques en horaris
no habituals; etc. I, per descomptat, sense deixar
d’impartir classe, corregir i emplenar informes i altres
tasques burocràtiques.
El professorat acaba la setmana esgotat i estressat.
Si és interí i vol presentar-se a les oposicions, no li
queda a penes temps per a preparar-les. Si ha estat
designat per a integrar els tribunals avaluadors, no
podrà prestar tota l’atenció requerida per atendre les
persones opositores. Perquè les oposicions començaran
en maig, en plena activitat lectiva, quan els centres
organitzen el final del curs i preparen el següent. En
quines condicions es realitzaran aquestes tasques?

Si a la situació descrita, s’hi afegeix la tensió i
l’estrés provocats per l’increment de les baixes o
els confinaments després de Nadal per la covid –de
l’alumnat, però també del professorat–, la càrrega
de feina complica encara més la preparació d’unes
proves tan dures que exigeixen moltes hores de
preparació.
A més, les places convocades no són de nova creació,
perquè estan ocupades per professores i professors
interins des de fa més de sis cursos, com a mínim. I el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ja ha
reconegut que la situació d’aquests docents està «en
frau de llei» i que les oposicions no són la solució per a
aquest personal. Les administracions han de respondre
al TJUE amb altres vies.
Un clima d'incertesa
Aquest curs no és el millor moment per a convocar
unes oposicions, que tampoc sabem si s’acabaran
duent a terme, perquè dependrà de la situació futura
de la pandèmia i de la preceptiva autorització de
Sanitat. Precisament dos comunitats autònomes, el
País Basc i Catalunya, han hagut d’ajornar les proves
per la situació de la pandèmia.
En el curs 2020/21 la Conselleria d’Educació
hauria de tindre altres prioritats: invertir esforços i
recursos, tots i més, perquè el professorat es dedique

El professorat
acaba la setmana
esgotat i estressat.
Si és interí i vol
presentar-se a
les oposicions,
no li queda a
penes temps per a
preparar-les

al seu alumnat,en les millors condicions laborals i de
seguretat. Ara no es tracta de sobrecarregar encara
amb més feina de la que s’ha de suportar. Aquest és
el curs perquè, en compte d’oposicions, es dediquen
els esforços a obrir borses de treball –fa dos anys que
no es convoquen– i donar una oportunitat de treball
a totes les persones que volen accedir al sistema
educatiu i no disposen de cap altra opció que acudir
a unes oposicions concebudes per a seleccionar
al funcionariat de carrera. En aquest sentit, les
propostes presentades per STEPV per a la seua
negociació –reducció de la jornada lectiva, augment
del professorat, organització dels centres, atenció als
diferents programes educatius, reducció de les ràtios,
entre altres– permeten un augment de plantilla que
facilita l’accés al sistema a noves persones.
Hi ha 16.000 interines i interins convocats
a les oposicions i s’estima que els tribunals els
conformaran altres 4.000 docents, entre titulars
i suplents. Aquestes persones hauran de fer front
a unes proves molt dures mentre treballen en
condicions també molt complicades en les quals no
poden triar entre atendre l’alumnat o preparar unes
oposicions massives en què està en joc la continuïtat
en el treball. Ara més que mai, el sistema públic
d’educació requereix tota la dedicació i atenció del
personal que hi treballa.
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FER CLASSE I PREPARAR OPOSICIONS ENMIG D'UNA PANDÈMIA

TESTIMONIS EN PRIMERA PERSONA

“

Eren necessàries unes
oposicions massives,
que posen en perill el
lloc de treball de gent
que du molts anys en
la professió?
AMPARO BENAVENT
Vam patir molt
amb una possible
rebaremació, però mai
em podria imaginar la
situació d’ara mateix
ENCARNA SIGNES
A un interí se li
assignen, com a
norma, els grups i
horaris que no vol la
resta de companys
ALBERT D. MONDRAGÓN
Preferisc un altre
sistema d’oposicions
que tinga més en
compte les aptituds
docents
GLORIA TORREGROSA

„

AMPARO BENAVENT ANDRÉS

ENCARNA SIGNES SEGRELLES

ALBERT DAVID MONDRAGÓN

GLORIA TORREGROSA CARBONELL

Escola d’Art i Superior
de Disseny de València

IES Enric Valor, Picanya,
Horta Sud

Centre Integrat Públic d’FP Faitanar,
Quart de Poblet, l’Horta

C.P. d’Educació Especial Miguel de
Cervantes, Elda, Vinalopó Mitjà

«Damunt,
també es
pensaran que
ens estan fent
un favor»

«Sent tristesa,
ara mateix,
la càrrega
de treball és
descomunal»

«Desmotiva
preparar
oposicions en
aquest context
laboral»

«És molt difícil
comprometre’s
amb un
projecte
educatiu»

D

D

S

S

es de finals de 1999, sóc interina
del cos d’Arts Plàstiques i Disseny,
de l’especialitat de Fotografia.
Més de vint anys en què he viscut des
de la incertesa de no saber on anava
a treballar l’any següent –i si anava a
fer-ho–, fins a tindre certa estabilitat.
He tingut necessitat de reconvertir-me
professionalment any rere any, perquè
sempre hi havia assignatures noves
que preparar, amb l’inconvenient de no
disposar de cap llibre de text de suport,
una dificultat molt característica de les
especialitats artístiques.
Tanmateix, crec que tot el que hem
passat els interins i interines ens ha
fet forts i ens ha donat una capacitat
d’adaptació, molt necessària per a
fer front a l’arribada d’una pandèmia
que ningú esperàvem. A més de
compaginar la preparació de les
classes amb l’estudi de d’oposicions i la
conciliació familiar (tinc dos fills), s’hi
ha afegit una nova forma de treballar,
el teletreball, amb la consegüent
adaptació.
Per si fora poc, a algú se li ha
ocorregut que la primavera és un
bon moment per a començar unes
oposicions, just en maig, en plena
temporada d’exàmens. Enmig
d’aquesta situació traumàtica i inusual,
era necessari afegir unes oposicions
massives, que posen en perill el lloc
de treball de gent que porta treballant
molts anys?
No ens mereixem preparar-nos
les proves en unes condicions de
més tranquil·litat? És que la nostra
experiència no val res? Damunt
pensaran que ens estan fent un favor...

es que vaig començar com
interina ençà, han passat 14 anys
i l’aprenentatge ha sigut continu.
Quan vius la professió amb alegria i
responsabilitat i coneixes contextos
socioculturals diferents, quan et deixes
aconsellar pels companys, escoltes
l’alumnat i gaudeixes del nostre País
Valencià... ser interina és meravellós.
Ara bé, no tot és de color de rosa,
l’angoixa i la incertesa de saber on
aniràs es junta amb l’estrés d’arribar
a un centre i entrar a l’aula sense
preparació prèvia. Et sents una
impostora. Creues els dits per estar
prop de casa i no haver de fer massa
quilòmetres o llogar un pis, i poder
compartir el temps amb la família
i amics. I quan és any d’oposicions,
treballes i estudies en qualsevol
situació, però clar, no hi dediques el
temps necessari.
Al 2013, el personal interí vam patir
molt amb una possible rebaremació,
però mai em podria imaginar la
situació que vivim ara mateix. Enguany
treballe al meu institut, el mateix
centre on vaig estudiar, imagineu-vos
l’emoció! Però el que sent és tristesa
d’haver de viure amb mascareta, sense
proximitat física, amb una càrrega
de treball descomunal, sense poder
atendre totes les necessitats del meu
alumnat... I a més havent d’estudiar
oposicions en les estones que hauria
de dedicar al meu xiquet de dos anys,
dormint malament i poc.
Tot plegat fa molta por i és molt
trist.

óc interí des de gener de 2011. En
l'última dècada, les dos oposicions
en Mecanitzat i manteniment de
màquines, la meua especialitat, van
deixar moltes places per cobrir. Vaig
patir l'etapa dura de les retallades dels
governs del PP, quan s’augmentaven
els fons per als centres concertats i
es condemnava a l’atur a un miler de
docents interins.
A un interí se'ns assignen, com
a norma, els grups i horaris que no
vol la resta de companys. Cal saber
que les diferències en la càrrega
de treball docent en FP solen ser
importants. Amb la pandèmia, s’ hi
afegeixen les tasques derivades
dels protocols de seguretat. El
treball s’ ha incrementat, sobretot
en els grups de 1r —amb més
estudiants i a càrrec d’interins,
sobretot— dividits en subgrups per
alternar les classes en línía amb les
presencials. És molt desmotivant
preparar oposicions en aquest
context laboral.
Almenys en FP, el mètode
de selecció del professorat
està obsolet, pesa massa la
memorització. Els tribunals solen
estar saturats i som pocs els que
podem demostrar les habilitats
docents en l'última fase del procés
selectiu.
En algunes especialitats, a
més, les proves pràctiques no
corresponen a la realitat laboral:
pot ocórrer a les borses que podem
treballar en diverses famílies
professionals. D'altra banda,
l'experiència professional prèvia
a la docència, el coneixement del
món laboral, hauria de ser un mèrit
o almenys un requisit.
Amb les oposicions previstes,
sentim l’amenaça de perdre el lloc
de treball, una injustícia que també
repercutirà negativament en la
qualitat educativa.

óc interina de Pedagogia
Terapèutica des del curs 2013/14
i en aquest temps he conegut
diverses realitats i experiències de tot
tipus, però he trobat moltes dificultats
per a comprometre´m a fons en
projectes educatius determinats ja que,
per definició, el personal interí està
de pas. La majoria de les vegades, tot
i que saps el que podries aportar a les
escoles, no pots ser testimoni de com
s’hi gesten les transformacions perquè,
quan te n'adones, deixes el centre. Per a
mi, és el pitjor de ser interina.
Enguany, per sort, he pogut repetir
centre i grup d'alumnes. Açò ha reduït
molt la incertesa que cada principi de
curs patim en incorporar-nos a una
nova destinació. Una incertesa que
ara forma part del dia a dia de totes i
de tots. Ens està costant projectar-nos
encara que siga en un futur pròxim,
ens hem acostumat a viure al dia, a
salvar obstacles i a adaptar-nos a les
urgències.
M'agradaria un altre sistema
d’oposicions que tinga més en compte
les aptituds docents. Un altre model
que, a més de consolidar el lloc de
treball a les persones que ja hi estem,
s’obrira a qui vol accedir-hi.
Si no hi ha canvis, les del cos de
mestres seran el pròxim curs. En
l’actual situació, resulta molt complicat
haver-te d’enfrontar a unes oposicions.
Has d'estudiar, sí, però sense deixar de
criar fills i treballar. I el teu alumnat es
mereix una atenció de qualitat. Quan es
convoquen faré el que bonament podré.
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INTERINES I INTERINS

EN FRAU DE LLEI
L

a situació laboral del professorat interí, està en
frau de llei? Per a respondre-hi, cal definir què
és un treballador o treballadora interina. Tot i
que la concepció legal de l’interinatge ha variat amb
el temps, l’article 10 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic (EBEP o TREBEP) defineix el personal interí
en aquests termes:
«1. Són funcionaris interins els que, per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats com a tals per a l’exercici de funcions pròpies
de funcionaris de carrera, quan es done alguna de
les circumstàncies següents:
a) L’existència de places vacants quan no siga possible
la seua cobertura per funcionaris de carrera.
b) La substitució transitòria dels titulars.
c) L’execució de programes de caràcter temporal, que
no podran tenir una durada superior a tres anys,
ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dicten en desplegament d’aquest
Estatut.
d) L’excés o acumulació de tasques per termini màxim
de sis mesos, dins d’un període de dotze mesos.
4. En el supòsit que preveu la lletra a) de l’apartat 1
d’aquest article, les places vacants ocupades per funcionaris interins s’han d’incloure en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produïsca el
seu nomenament i, si no fos possible, en la següent,
llevat que se’n decidisca l’amortització.»
En el cas del professorat, l’interinatge es dona
fonamentalment en les casuístiques contemplades en
els apartats a) i b). És a dir, per ocupar places vacants
sense cap titular o per a fer substitucions. En el
primer cas, la plaça s’hauria d’oferir a l’oferta pública
d’ocupació, és a dir, a les oposicions del mateix any o
del següent.
I és precisament per això, perquè l’administració
no ha complert amb la seua pròpia normativa
d’ofertar les vacants a les oposicions, que una part
molt important del personal interí està en frau de llei.
A més, la Directiva 1999/70 de la Comissió
Europea, sobre el treball de durada determinada,
censura l’abús de la contractació temporal.
Aquesta norma és d’obligat compliment per als
estats membres de la Unió Europea. Per tant,
les administracions públiques no solament han
incomplert amb la normativa estatal sinó també amb
la comunitària. Per això, la sentència del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea (TJUE) del 19 de març de
2020 resol que la concatenació de contractes públics
són un frau. A més, la màxima instància judicial de la
UE afirma que les oposicions no són la solució per a
resoldre el problema, perquè no garanteixen la seua
resolució, atés que tot depén de la superació de les
proves.

Frau de llei en el sector públic
Estan en frau de llei totes les persones interines de
qualsevol sector públic que han treballat durant
tres o més anys en una vacant o en vacants diferents
que s’haurien d’haver inclós en les ofertes públiques
d’ocupació pertinents.
En l’àmbit educatiu, tanmateix, només es poden
ofertar a les oposicions les «places de catàleg» dels
centres, és a dir, places contemplades en la normativa
de plantilles. Les places generades en els centres
pel Pla d’Actuació i Millora (PAM), per exemple,
no són places de catàleg. Tampoc ho són les places
que s’habiliten en l’arranjament escolar d’infantil i
primària perquè unes i altres no estan consolidades
en els centres educatius. Són places, per tant, que no
s’oferten ni a les oposicions ni al concurs de trasllats,
però sí a la resta de procediments de cobertura de
places (comissions de serveis i adjudicacions). I
moltes places d’aquest tipus estan cobertes també per
professorat interí.
Estan aquestes places en frau de llei si ocupen més
de tres anys? La pregunta potser l’haurà de resoldre
la Justícia. El que resta clar de manera meridiana
és que hi ha molts altres docents interins i interines
que han ocupat places vacants més de tres cursos
i eixes places no s’han ofertat a les oposicions. Hi
ha especialitats fins i tot, les més menudes, sense
ofertar cap plaça a les oposicions durant anys i anys,
una circumstància que ha condemnat a la interinitat
contínua al professorat afectat.
La situació s’ha agreujat els darrers anys,
especialment durant l’últim govern valencià del Partit
Popular, que va deixar sense a penes ofertar places a
les oposicions. Amb aquests condicionants, la borsa
de personal interí en el conjunt de la funció pública es
va incrementar de manera considerable.
La meitat de la plantilla, interina
En el conjunt de treballadores i treballadors públics,
la taxa d’interinitat se situa ara mateix en vora del
28%. En l’educació valenciana, la taxa està a punt
d’arribar al 50%, per la recuperació i increment
de llocs de treball en educació –enguany s’ha
incrementat extraordinàriament la plantilla en més
de 4.000 llocs– però també per la quantitat ingent de
baixes de professorat que provoca, malauradament, la
covid-19.
Atés que les receptes ordinàries no s’haurien
d’aplicar en contextos extraordinaris, Intersindical
Valenciana ha reclamat de manera insistents a les
administracions una solució específica per al col·lectiu
en frau de llei. STEPV, a més, les convida a reflexionar
a fons sobre la pertinència i validesa del sistema
d’ingrés a la funció pública docent, un model que no
pot ser un mer filtre de treballadores i treballadors.

OPOSICIONS
2021, UN PROCÉS
COMPLEX

COM S'APROVA
L'OPOSICIÓ
DOCENT?

Pel al professorat interí la convocatòria
d’oposicions de 2021 representa un
procés llarg, de molta tensió i amb
successives proves eliminatòries que se
succeeixen mentre s'atén l'escolarització
de l'alumnat en l'últim tram del curs.
Les proves s’estructuren en
dos fases: la primera, d'oposició,
determinarà el 60% de la qualificació
global; la segona, de mèrits, el 40%
restant. La fase d'oposició, amb un
important component memorístic, valora
els coneixements específics, científics i
tècnics, així com l'aptitud pedagògica i
el domini de les tècniques necessàries
per a l'exercici docent. Consta d'una
primera prova, dividida en dues parts: A)
Temaris d'entre 65 i 75 unitats, segons
les especialitats; B) Prova pràctica per
comprovar la formació científica i el
domini de les habilitats tècniques de
l'especialitat.
La realització de la Part A està
prevista que es realitzarà a partir del
dia 15 de maig. Les persones aspirants
seran convocades en dues crides diàries
(matí i vesprada) amb, almenys, catorze
hores d'antelació. La Part B consisteix
en una prova pràctica per comprovar
la formació científica i el domini de les
habilitats tècniques corresponents a
l'especialitat.
La segona prova (Programació i
Unitat Didàctica) té per objecte
comprovar l'aptitud pedagògica
de l'aspirant i el seu domini de
les tècniques necessàries per a
l'exercici docent. S'ha d'elaborar
una completa i complexa
programació didàctica o guia
docent que s'haurà de presentar
telemàticament abans de l'1 de juny.
El professorat interí dels cossos
convocats són més de 16 mil i s'espera
que es matriculen 20 milers d’aspirants,
una xifra ben significativa sobre la
repercussió que tindran les oposicions
en el desenvolupament del final de curs.

La condició de personal funcionari
s'obté després d'aprovar la primera
fase (d'oposició) i sumar-li la segona
(de mèrits). A causa del desfasat
continu entre la creació de places en les
plantilles i les necessitats del sistema,
cada any hi ha milers de persones que
aproven la primera fase, d'oposició però,
en no haver places suficients, no són
seleccionades. Així, any rere any.
Aquesta disfunció explica com cada
curs s'incorporen milers de persones
a les borses de manera automàtica
i accedeixen a una plaça docent en
règim d'interinitat. A través d’aquest
procediment accedeixen, de manera
precària, a les places que no s'han oferit
en les oposicions i que ara ocupen com
si no disposaren d’una qualificació
suficient. La disfunció provoca que hi
haja moltes professores i professors
que accedisquen al funcionariat després
d'haver aprovat de manera reiterada la
fase d'oposició dos, tres, quatre o més
vegades.

La taxa
d'interinitat està
a punt d'arribar
al 50%

L’ELOQÜÈNCIA DELS NÚMEROS
UNA PRECARIETAT ESTRESSADA PEL VIRUS

Les xifres dels quadres il·lustren de manera eloqüent la
complexitat del curs pel que fa a la precarietat laboral en
l’ensenyament valencià. A més de la precarietat estructural
s'acumula la produïda per l'estrés que suporta del mateix sistema i
les dificultats per assegurar dia rere dia una educació de qualitat.
Quadre I. Places ofertades - Curs 2020/21
Una part de les substitucions corresponen a situacions temporals
derivades de l'alta de la persona que l'ha provocada. Les vacants
inclouen les de temps parcials.

QUADRE I

MESTRES

SECUNDÀRIA

TOTAL

Vacant

Substitució
determinada

Substitució
indeterminada

Vacant

Substitució
determinada

Substitució
indeterminada

JULIOL

6089

0

162

9314

0

222

15787

CURS
de setembre
fins 21 gener

1103

1185

5048

2117

1347

4363

15163

TOTALS

7192

1185

5210

11431

1347

4585

30950
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VOLUNTAT POLÍTICA, LA SOLUCIÓ AL CONFLICTE DE LES OPOSICIONS

LES ALTERNATIVES DE L’STEPV
A

situacions extraordinàries, solucions
extraordinàries. Aquesta ha estat la màxima
que ha mogut l’STEPV a proposar una solució,
contemplada en la pròpia normativa estatal, que
és relativament fàcil d’aplicar. Només cal voluntat
política i un mínim de regulació per aplicar-la.
En gener de 2016, abans de la convocatòria de
les actuals oposicions massives i de la sentència del
Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), el
Sindicat va proposar l’aplicació de l’article 61.6 de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Public (EBEP):
«6. Els sistemes selectius de funcionaris de carrera
seran els d’oposició i concurs oposició que hauran
d’incloure, en tot cas, una o diverses proves per determinar la capacitat dels aspirants i establir l’ordre de prelació.
Només en virtut de llei es pot aplicar, amb caràcter excepcional, el sistema de concurs que consistirà únicament en la valoració de mèrits.»
En una situació excepcional per l’alt nombre
d’interinitat –doblement excepcional enguany, per
la pandèmia–, per què no aplicar un sistema també
excepcional? Aquesta és la proposta: un concurs
de mèrits amb una oferta el més ampla possible de
places per tal de consolidar el professorat interí.
Històricament, la nostra organització també ha
proposat l’accés diferenciat. És a dir, que les places
ocupades actualment pel personal interí s’oferisquen
a aquest col·lectiu i les places de nova creació,
jubilacions, etc., s’adrecen a la resta de persones que
legítimament volen accedir al sistema des de fora.
Aquesta proposta, soluciona la problemàtica de
la interinitat en frau de llei? I la de l’interinatge en
conjunt? L’aplicació de l’article 61.6 només es pot
fer mentre dure la situació extraordinària i, per tant,
podria solucionar la problemàtica actual, que també
dependria de les places que s’oferisquen. Però es
tracta d’una alternativa legal que no requereix més
que ser aplicada d’acord amb la normativa d’ingrés
a la docència. L’accés diferenciat és una proposta
permanent, per quedar-se en el temps. El concurs de
mèrits cal considerar-lo, conseqüentment, com una
resposta conjuntural i extraordinària a un problema
també conjuntural i extraordinari que, si se soluciona,
pot reaparéixer en el temps.
El debat de fons és quin sistema d’ingrés volem
i necessitem per la funció pública, docent o no, i
quin tractament donem al personal interí de llarga
durada. Per descomptat, en solucionar el problema
del personal en frau de llei, l’administració, ha
d’aplicar les seues pròpies lleis i evitar que en el futur
es genere novament el problema. Però a hores d’ara
no pot jugar amb el futur de les persones i deixar-lo a
expenses d’una carta: la de superar l’oposició.

En virtut de llei
es pot aplicar,
amb caràcter
excepcional, el
sistema de concurs
que consistirà en la
valoració de mèrits

LES OPOSICIONS
MASSIVES,
ACABARAN AMB
LA PRECARIETAT?

Proposem l’accés
diferenciat: que les
places ocupades
actualment pel
personal interí
s’oferisquen a
aquest col·lectiu

Les oposicions de 2021 acabaran amb la
precarietat que pateix des de fa temps
l’ensenyament valencià? No, ni de bon
tros. Tot i anunciar-se a Madrid el 29
de març de 2017 un gran acord per
a "la major oferta d'ocupació pública
de la democràcia, per a millorar la
qualitat i l'estabilitat de les plantilles"
i que "250 mil interins passaran a ser
fixos", com es podia llegir en els mitjans
de comunicació, la realitat és que la
precarietat, en milers de places, ha
augmentat. El procés que s’obri amb
la convocatòria d’oposicions de maig
solucionarà ben poc el problema.
En novembre de 2018, en el sector
de secundària i ensenyaments de règim
especial treballaven 9.625 persones
interines. Només dos anys després,
en els mateixos sectors, ja en són més
de 17 mil, de les quals 11.500 ocupen
vacants.
Aquesta situació prosseguirà
després de les oposicions perquè,
encara que moltes places tenen origen
en la situació extraordinària del curs
2020/21, són moltes més les existents
perquè la interinitat és utilitzada de
manera constant i fraudulenta per no
adequar les plantilles a les necessitats
i corregir els efectes perversos de
les contractacions en precari i en
frau de llei. Un botó de mostra: hi ha
especialitats que han hagut d’esperar
22 anys (!) que es publicara una primera
convocatòria d'oposicions.

El debat de fons
és quin sistema
d’ingrés volem i
necessitem per la
funció pública,
docent o no, i quin
tractament donem
al personal interí
de llarga durada

QUADRE II A

VACANT

SUBS. DETERMINADA

SUBS. INDETERMINADA

TOTAL

SECUNDÀRIA
fins 21 gener

11431

1347

4585

17363

Quadre II b. Total de places de mestres
Professorat interí del cos de mestres a 1 de desembre de 2018:
3989

QUADRE II B

VACANT

SUBS. DETERMINADA

SUBS. INDETERMINADA

TOTAL

MESTRES
fins 21 gener

7192

1185

5210

13587

Quadre III. Places ofertades pel procediment de difícil cobertura
Per haver quedat vacants en les convocatòries ordinàries.

QUADRE III

VACANT

SUBS. DETERMINADA

SUBS. INDETERMINADA

TOTAL

498

435

1476

2409

Quadre IV. Persones desactivades
Dades a 21 de gener de 2021.

QUADRE IV

Quadre II a. Places de secundària i Règim Especial
Professorat interí del cossos de secundària i règim especial: 9625
(Dades de l'1 de desembre de 2018).

des del 10 de setembre
fins el 15 de gener

COS

TOTAL

SECUNDÀRIA

5438

MESTRES

2366

TOTAL

7804
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GENT JOVE
PRECARITZADA
VERSUS
PROFESSORAT
INTERÍ?

OPOSICIONS SÍ,
OPOSICIONS NO

UN ENFRONTAMENT PROPICIAT PEL PROPI SISTEMA

É

s evident l’«enfrontament» que s’ha generat
entre qui defensa la convocatòria d’oposicions
(una majoria, persones de fora del sistema o de
recent incorporació) i qui les rebutja (en general,
persones amb anys de serveis interins). Tots dos
posicionaments tenen raó de ser.
L’oposició és una oportunitat de treball –per
a tota la vida si es guanya la plaça– per a qui les
defensa. L’oposició, d’altra banda, és una amenaça
per a qui les rebutja perquè les places que s’ofereixen
estan ja ocupades pel personal interí. Per tant, si no
aproves pots veure compromés el teu futur laboral,
si no t’arriben places de la teua especialitat en les
adjudicacions dels cursos següents.
La situació es complica quan la majoria de
persones interines han aprovat una o diverses vegades
la fase d'oposició en alguna convocatòria. Perquè el
mecanisme principal per a pertànyer a una borsa
de treball –i, per tant, poder obtindre una plaça
interina– ha estat aprovar una vegada i una altra els
exàmens d'oposició en convocatòries amb moltes
menys places oferides que les necessàries.
Si, a més, s’hi afegeix que una part important del
personal interí està en frau de llei i que les oposicions,
segons el TJUE, no són la solució el conflicte o
l’enfrontament és fa més evident encara, perquè
el personal afectat reclama altres solucions que no
l’obliguen a passar per les oposicions.
Les oposicions massives en ensenyament que
es duen a terme des de 2018 ofereixen places ja
ocupades pel professorat interí. És un sistema al qual
es pot presentar qualsevol persona que complisca
els requisits establerts, de dins o de fora del sistema
educatiu. Això explica l’enfrontament entre els
qui volen oposicions i els qui s’hi oposen. És un

Es tracta de
millorar la qualitat
de l’ensenyament,
però també de
garantir que
qui no supere
les oposicions
puga continuar
treballant
Després de dos
anys de pressions
l’STEPV ha
aconseguit que la
Conselleria atenga
les peticions i
acorde contractar
més personal per
a la gestió de les
borses

enfrontament propiciat, per tant, pel mateix sistema,
que aboca a la competició entre els qui ja estan i els
qui hi volen accedir.
Per a evitar aquest conflicte d’interessos, STEPV
i Intersindical Valenciana proposen altres vies
d’ingrés a la funció pública docent, com s’explica en
aquestes pàgines. El Sindicat treballa des de fa molt
per la recuperació i ampliació de la plantilla docent
retallada per l’anterior govern del PP. Es tracta de
millorar la qualitat de l’ensenyament però també
de garantir que qui no supere les oposicions puga
continuar treballant.
Des de fa dos anys no s’obrin borses de treball en
educació, per manca de personal en la Conselleria
d’Educació per a gestionar-les. Això ha fet que, en la
pràctica, l’única manera d’accedir a la docència siga
mitjançant una oposició que no està concebuda per
a accedir a les borses de treball sinó per a convertir
a qui la supera en funcionariat de carrera [També
hi ha la difícil cobertura i enguany s’hi estan oferint
moltes places que no necessàriament s’haurien de ser
així considerades, però això és un altre tema]. Que
no s’òbriguen borses de treball incrementa la pressió
de qui vol accedir al sistema educatiu perquè es
convoquen les oposicions.
Després de dos anys de pressions (concentracions,
intervencions en meses sectorials, notes de premsa,
etc.), l’STEPV ha aconseguit que la Conselleria atenga
les peticions i acorde contractar més personal per a
la gestió de les borses de treball. Mentrestant es
produeix aquesta contractació, durant 2021,
l’administració s’ha compromés a obrir
les borses de treball que més urgència
presenten -Valencià o Informàtica– una
petició encara pendent de resoldre.

UN FENÒMEM EXCLUSIU DE L’ENSENYAMENT?
La situació en l'ensenyament valencià és
escandalosa, però no és un fet aïllat. Segons
diferents càlculs, hi ha entre 660.000 i 800.000
persones que treballen de manera continuada en
situació precària en les administracions públiques:
estat, comunitats autònomes, administració local,
universitats… Hi ha qui du més de 20 anys en
eixa situació. En serveis públics essencials, hi ha
departaments i sectors amb taxes de temporalitat
que superen el 80% de les plantilles. La sanitat hi
ocupa un lloc destacat.
En 2004, la Comissió de Treball de Relacions
Laborals, Ocupació i Seguretat Social xifrava en
un 22,8% la temporalitat en les administracions

públiques, 25,5% en ensenyament i 29,5% en sanitat,
amb doble d'incidència entre les dones.
Dèsset anys després, la situació ha empitjorat de
manera considerable, en molts sectors s'ha duplicat.
La darrera Enquesta de Població Activa (EPA) registra,
en el tercer trimestre del 2020, 931.600 persones amb
contracte temporal en les administracions públiques,
amb una taxa global del 27,9%.
La situació es repeteix de manera successiva
any rere any. Des de 1990, han sigut moltes les
declaracions de responsables polítics que han anunciat
plans destinats a eliminar la temporalitat però cap
d’eixes previsions ha solucionat el problema, perquè
mai no s’ha atacat les causes del problema.

És fals i interessat afirmar que hi ha un
conflicte entre docents que treballen
de manera inestable i cobreixen
vacants i substitucions per les distintes
comarques i qui potser es dedica de
manera prioritària a preparar-se per
superar l'oposició.
Bona part de l’actual professorat
funcionari coneix la situació del
col·lectiu interí. Tothom té una imatge
preconcebuda del que creu que és la
interinitat, segons la seua experiència.
Per a molta gent, una treballadora
interina és una persona còmoda, sense
ganes d’estudiar i opositar, que viu
millor amb una plaça docent prop de
sa casa. La realitat, però, és molt més
complexa.
Ara mateix, en el sistema educatiu
públic valencià ocupen plaça al voltant
de 30.000 persones interines, 17.000 de
secundària i 13.000 del cos de mestres.
En aquest últim cas, la xifra correspon
a la situació posterior a les darreres
oposicions massives (2018), anunciades
com un element d'eliminació de la
precarietat. Fa dos anys n’eren només
4.000.
Hi ha doncs 30.000 persones
incorporades a les borses de treball, tan
exhaurides que un total de 2.409 places
(500 d'elles vacants de tot el curs) s'hi
han proveït al marge de les borses
de treball pel procediment de difícil
cobertura al qual pot acudir qualsevol
persona, fins i tot sense disposar de
tots els requisits. Però a més dels trenta
milers de persones, en les borses de
treball figuren vora 8.000 "desactivades",
d'elles 5.500 de cossos de secundària i
règim especial.
Ningú qüestiona que hi ha una part
de gent jove que aspira a una placa
opositant "des de fora" del sistema.
També és evident que l'augment
desbocat de la interinitat i la situació
d'emergència del curs 2020/21 ha
provocat que una part considerable
d'aquestes persones opositores
necessiten afrontar les oposicions sense
més estrés del que ja suporten dia a dia.
Finalment, hi ha evidències que una part
del professorat ha decidit "desactivarse" per a preparar de manera intensiva
unes oposicions en què es juga el
seu futur. La perversió del procés
es completa, enmig d’una pandèmia
terrible, amb milers de professores i
professors molt joves amb ganes de
consolidar plaça, que assumeixen
sobrecàrregues de treball
amb substitucions en els
llocs i les especialitats
menys sol·licitats.
Joves contra joves
en desigualtat de
condicions per a
jugar-se el seu futur.
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EL PROFESSORAT ASSOCIAT, UNA MÀ D'OBRA QUALIFICADA A PREU DE SALDO

LA CARA VISIBLE DE LA PRECARIETAT
EN LA UNIVERSITAT PÚBLICA
Les universitats públiques sostenen i promouen un autèntic model de precarietat que atempta contra la democràcia i la justícia social.
Hi ha múltiples factors, com la temporalitat dels contractes, la fragmentació de les plantilles i la discriminació laboral que alerten
sobre el creixement imparable d’eixa precarietat en la institució universitària.

C

rida l’atenció saber que bona
part del personal que treballa a
la universitat no té pràcticament
representació en els òrgans de govern.
L’externalització i la temporalitat de
serveis com els de neteja, seguretat i
altres facilita la divisió del col·lectiu
laboral i l’augment dels nivells
d’explotació dels treballadors i les
treballadores. Pel que fa a la carrera
docent i investigadora del professorat
universitari, hi trobem un ventall ampli
de figures i requisits opacs i arbitraris
que contribueixen a la incertesa i a
la inestabilitat. Molts contractes són
eventuals i inestables i una majoria
pateix discriminació salarial, tot
i assumir i dur a terme tasques i
responsabilitats similars a la del
personal funcionari.
Davall de la piràmide docent
La figura del professorat associat, en
l’últim esglaó de la piràmide, és la cara
més visible de la precarietat docent a la
universitat. L’accés a una plaça com a
associat requereix superar un concurs
que acredita la preparació acadèmica
i l’experiència professional necessàries
per a desenvolupar el treball amb les
garanties exigides. Però, de manera
paradoxal, el sou d’una professora
o d’un professor associat a penes
arriba als entre 200 i 500 euros bruts
mensuals, en funció del nombre de
crèdits impartits.

Una associada amb el màxim de
crèdits ha d’exercir 180 hores anuals
de docència presencial, mentre que
un titular n’ha de fer 240. Clar i ras,
un associat fa les tres quartes parts de
la docència d’un titular a canvi d’una
retribució sensiblement inferior. Però
la dedicació exigida a una associada
equival a la d’un titular: docència,
preparació de les classes, tutories i
investigació. Per a la institució és un
negoci estupend.
Tot i que la figura del professor
associat no està pensada per a fer
recerca, hi ha qui també en fa. Fins i tot
hi ha qui realitza tasques estructurals
de gestió i coordinació d’assignatures
o màsters que no se’ls reconeixen. Tot
molt lluny del que estableix la llei, que
preveu que són «professionals externs
de reconeguda competència» que hi
aporten els seus coneixements i la seua
experiència professional.
Sense estabilitat
La manca d’estabilitat laboral
caracteritza el contracte del professorat
associat que, en els millors dels casos,
ha de renovar-lo a principi de cada
curs. Hi també casos que se’ls contracta
durant un període de docència, un
quadrimestre per exemple, o bé per
a substituir algun titular en situació
d’incapacitat laboral, excedència o
permís. Les queixes i les demandes
dels associats i les associades no

El sou d'un
professor associat
oscil·la entre els
200 i els 500 euros
bruts mensuals
El col·lectiu vol
un reconeixement
del seu treball i no
ser una mà d'obra
barata d'usar i
tirar
El professorat
associat és clau per
a mantenir una
universitat de baix
cost

s’esgoten en la reclamació d'allò
més bàsic, un salari just: volen
un reconeixement del seu
treball, des del punt de vista
laboral i social, gaudir
dels mateixos drets que
la resta de treballadores
i treballadors de
la universitat i no
ser considerats
exclusivament una mà
d'obra barata d'usar i tirar.
Aquesta discriminació
amb una part important
de la plantilla laboral de les
universitats públiques la practiquen
institucions que no dubten a pregonar
la seua excel·lència.
L’abús progressiu d'aquesta figura
contractual ha arribat a l’extrem de
convertir-la en mà d'obra qualificada
a preu de saldo i sense a penes drets
laborals: no hi ha una cotització digna
a la seguretat social; es perd el dret a la
renovació del contracte si hom es troba
de baixa laboral o perd el seu treball
principal; no es té dret a cap tipus
d'excedència; el contracte es renova
cada any, malgrat encadenar-se de
manera consecutiva en el mateix lloc
durant cinc, deu, quinze, vint o més
cursos. Amb la crisi dels últims anys,
les universitats del País Valencià han
incrementat fins a uns límits gairebé
extra legals el nombre de docents
associats que imparteix prop de les tres
quartes parts de la docència dels graus.
amb unes retribucions de cinc euros
l'hora de treball.
La precarietat laboral, els
entrebancs quant al reconeixement
de la investigació i la consecució de la
dignitat salarial conseqüent amb les
funcions docents i investigadores que
desenvolupa, ha portat el professorat
associat a organitzar-se i denunciar
la situació discriminatòria en què es
troba. Entre altres reivindicacions, el
col·lectiu reclama una remuneració

digna i adequada al nivell de
qualificació professional exigit: «a igual
treball, igual salari». També exigeixen
el reconeixement de l’experiència
laboral, docent i investigadora.
La perversió a què ha estat sotmesa
aquesta figura contractual ha arribat
a tal desmesura i abús, que es fa
difícil de trobar, en aquests moments
especialment durs, cap empresa
privada que compte amb professionals
tan altament qualificats i que els
sotmeta a unes condicions laborals tan
precàries.
La contractació de professorat
associat, juntament amb l'increment
de les taxes acadèmiques i la reducció
de les beques de l’estudiantat, s'ha
convertit en l'instrument clau per a
mantenir una universitat de baix cost
per als governs, tot i que amb un preu
molt alt per a les classes socials més
desafavorides.

QUÈ DEMANA EL
PROFESSORAT
ASSOCIAT?
 Una remuneració digna,
adequada i d'acord amb
el nivell de qualificació
i que permeta satisfer
les necessitats humanes
bàsiques: "A igual treball,
igual salari".
 Consideració com
a personal indefinit
després de la
concatenació de
successius contractes,
tal com estableix la
normativa laboral.
 Reconeixement de
l’experiència laboral,
docent i investigadora en
la carrera professional,
sense cap tipus de
discriminació.
 Possibilitat de promoció
i estabilització per a
qui tinga els requisits i
n'estiga interessat.
 Aplicació, sense cap
discriminació, de les
mateixes millores socials
que el professorat
a temps complet.
Reconeixement d'iguals
drets salarials, laborals,
socials i polítics que la
resta de treballadores
i treballadors de les
universitats públiques.
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