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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

EXTRA ,
ADSCRIPCIÓ
edic-ióenvalenoa

Quina adscripció?
Ja en el 90 el professorat de preescolar i EGB realitzàrem una
adscripció a conseqüència de l'entrada de noves especialitats al
sistema educatiu. 7 anys després hem de tornar a repetir l'experiència. Per què? És necessari?.
Haurem de començar per recordar que l'adscripció no hauria de
ser cap altra cosa que l'adequació del professorat a les noves etapes educatives en què està articulat el sistema educatiu. És, per
tant, el moment en què el professorat hem d'ocupar els llocs de
treball d'Educació Infantil i de Primària perquè els de Preescolar i
EGB als què fins ara estem adscrits ja no existeixen. Ara bé, no
tots els antics trams educatius tenen la seua equivalència en els
nous; el 7é i el 8é d'EGB es transformen en el 1r Í 2n d'una nova
etapa educativa: l'Educació Secundària Obligatòria. ,
La LOGSE dissenya l'ESO com una etapa única divida en dos
cicles. En aquesta etapa, a l'igual que la secundària post-obligatò-,
rla, la docència correrà a càrrec del professorat del cos de
secundària, encara que durant els 10 primers anys de vigència de
la nova Llei (fins el 2000) les vacants dei primer cicle d'ESO s'ofertaran a l c o a d e mestres.
" . • ' • • •
Per tant, com el cos de mestres podrà impartir docència en
l'Educació Infantil, l'Educació Primària í el primer cicle d'ESO, cal
que ai professorat se li adjudíque (que se t'adscriga a )'un dels
llocs de la nova Relació de Llocs de Tre'bail de cada centre
d'Infantil i Primària i també d'ESO.
Ara bé, tot el procés s!ha complicat perquè quan la LOGSE es
dissenya i s'aprova, la Secundària Obligatòria es va cqncebir com
una etapa única amb un espai físic comú per als dos cicles,: l'Institut. Però després de 6 anys Í 4 canvis en el calendari d'apiicació
de la LOGSE) ens trobem que sols hi ha 33 Instituts d'ESO que
impartiran el primer cicle en tot el País Valencià» Es a dir, 242 llocs
de treball per al cos de mestres en Instituts i 3.308 llocs de treball
de primer cicle d'ESO en centres de primària catalogats com a
transitoris (sense especificar per quan de temps ni en quines condicions va a donar-se eixa transitorietat), i, per tant, inestables.

total
La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència
ha publicat al DOGV el catàleg de llocs de treball
per al curs 1997-98 i la normativa que regula el
procés d'adscripció del professorat del Cos de
Mestres als nous ensenyaments previstos en la
LOGSE.
El STEPV està en TOTAL DESACORD amb
les dues normes de l'Administració Educativa
valenciana. Malgrat que la totalitat dels agehís
socials hem manifestat la nostra posició contrària
a les actuacions de la Conselleria, ja que ni ía
Mesa Sectorial d'Educació, ni les Juntes de Personal Docent ni ei Consell Escolar Valencià li
han donat suport, aquesta no ha tingut en compte les nostres propostes i ha decidit continuar
endavant amb els seus projectes
Quines són les principals discrepàncies?
- L'adscripció no es fa a les vacants definitives
derivades de la implantació de la LOGSE. Nosaltres hem demanat que es faça als llocs de treball
previstos quan finalitze la implantació de la LOGSE, tant en infantil i primària com en les del primer cicle de secundària.
- No es fa, en primer lloc, l'adscripció a totes les
vacants del primer cicle d'ESO. A més a més, es
pretén que l'adscripció a les places d'aquest cicle
ubicades transitòriament en les escoles siga obligatòria, aspecte que és manifestament il·legal.
- No es permet que tot el professorat puga
participar de forma voluntària i generalitzada en
l'adscripció a totes les places del primer cicle
d'ESO, ja siga en Instituts o en escoles.
- Es limita l'accés dels mestres a les places
del primer cicle d'ESO una vegada estiga
implantada totalment la LOGSE, en contra del
que disposa la pròpia llei.
- L'oferta de llocs de treball de primer cicle
d'ESO en Instituts és clarament insuficient. Sols
s'oferten.242 llocs de treball en 33 Instituts
davant els 3.308 transitoris dels centres d'Infantil
i Primària. S'està vulnerant l'esperit i la lletra de
la LOGSE: sols el 10% de l'alumnat cursarà els

seus estudis de primer cicle d'ESO en Instituts
de Secundària durant el curs 1997-98.
- Ei percentatge de llocs de treball transitoris
és d'un 20%, (3.883 d'un total de 19.004). Això
suposa que un 20% del professorat s'adscriurà a
llocs de treball que desapareixeran en un futur
més o menys proper generant-se així una situació de gran inseguretat.
- No s'ha procedit a la vinculació dels centres
d'Infantil i Primària que impartiran transitòriament
el primer cicle d'ESO als corresponents Instituts
per a garantir el disseny de tot el tram educatiu i
la necessària coordinació pedagògica. Sense
aquesta vinculació el professorat adscrit als
col·legis no podrà accedir a l'Institut quan ho
faça el seu alumnat Í quedarà suprimit.
- No es demana cap requisit lingüístic per adscriure's a llocs de treball dels centres d'ensenyament en valencià o de línia d'ensenyament en
valencià. D'aquesta forma s'ocasionarà problemes des del proper curs per manca de capacitació lingüística. Per altra banda, la temporalització
per a l'adquisició del requisit lingüístic en valencià pel professorat que s'adscriga sense la
necessària capacitació, sembla excesiva, ja que
és molt més llarga que la que es dóna per obtenir una nova especialitat.
- Es pretén que el professorat que treballe en
col·legis impartesca primària i secundària, independentment de la seua adscripció. A més, a
més, tot el professorat haurà d'impartir altres
ensenyaments o activitats que els puga correspondre d'acord amb l'organització pedagògica
del centre.
- Com a pas previ al procés d'adscripció s'hauria d'haver regulat la normativa dels Col·legis
Rurals Agrupats, el Decret d'Educació Especial,
el desplegat de la Llei de Formació de Persones
Adultes. S'hauria d'haver presentat el Mapa i el
catàleg de llocs de treball d'aquests ensenyaments ja que s'impedeix la participació del professorat que està destinat en aquests centres.

CALENDARI D'APLICACIÓ
Publitucíó de l'ordre d'adscripció al DOGV.
Publicació de la resolució de 24-1-97, per b que s'anuncia la convocatòria per a l'adscripció de
mestre amb destinació defhtrvD I provisional per supressió, a les votants del I w «fe a ESO en
IrrstButs i ce degfc púbks d'Ed. Infami i Primària, I as determina el procés de redistribució dsl
personal per a la modificació de les pbntïles docents.
Presentació d'instàncies per a l'adscripció a Rocs vacants de 1 er cicle d' ESO en Instints.
7- 13 de febrer
Exposició de b proposta d'adscripció ok loc de treball del 1 er. ad* d'ESO en InsBufi.
20 de febrer
Temin! de 3 dies per a presentar reclamacions contra la proposta d 'adscripció adreçades a la
Direcció Territorial de Cultura i Educació.
Hotmcació de les Direccions Territorials a cada centre amb les diferents relacions de professoral
28 de febrer
i de llocs de treball.
Abans 5 de marc
Aplicació de l'artkle 1 1 de b Resolució sobre l'adscripció automàtica ais centres.
5- J 1 de març
Sol·licitud per a l'adscripció a llocs de troba! vacants en el centre.
- Exposició en el Tauler d'anuncis del centre de:
14 de marc
- Relació de mestres adscrits a llocs de treball. - Relació de mestres amb destinació definitiva no
adscrits. • Relació de llocs de treball que hogen quedat vacants.
- Convocatòria d'acte públk en els SS.TT. per a realitzar l'adscripció de localitat.
Sense data
Sense data
- Convocatòria d'acte públk per a fer l'adscripció dels llocs de treball en b zona.
- Adscripció d'olki dels mestres que no hi hagen obtingut adscripció, en el cas d'existir
Sense data
qualsevol vacant en el seu centre d'origen per a la qual complisquen eb requisits.
- Termini de 5 dies a partir de l'adscripció d'ofki per què éÜ mestres que no s'hagen pogut
adscriure opten per: • adscripció provisional als lloo de treball vacants existents en el seu
centre d'origen, per al qual no campltsquen els requisits establerts. - adquirir b condkïó de
suprimits, - adquirir b condkió de pèrdua provisional de destinació.
B procés haurà de finalitzar al voltant dels primers dies del mes d'abrti.
31 de gener.
5-6 de febrer

PER QUÈ UNA GUIA?
Perquè l'Adscripció està
convocada.
Perquè el professorat
necessita estar informat.
Perquè la nostra obligació
és informar.
Perquè informar és estar en
condicions de valorar.
COM S'USA LA GUIA?
l'ordre expositiu <te ta
informació és, també,
l'ordre de les fases í
subfases del procés
d'adscripció. Sols quan
s'esgota una fase es passa
a la següent. S'ha de fer,
per tant, una lectura
ordenada.

També trobaràs la guia en internet:
http://www.xarxaneta.ors/stepv
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GUIA DE L'ADSCRIPCIÓ

Extra Febrer 1997

ADSCRIPCIÓ A COL·LEGIS E. INFANTIL I PRIMÀRIA

LEGISLACIÓ

/.- ADSCRIPCIÓ A LES "ESPECIALITATS LOGSE" DE E. INFANTIL 1 E. PRIMÀRIA
- Obligatòria i d'ofici a places "d'especialitat LOGSE". Curs 97/98.
- Mestres adscrits afs llocs corresponents a aquestes especialitats.
Partkipants:

LOGSE, R.D. 1487/94 Concurs de Trasllats) i Üei 4/83 d'Ús i Ens. del Valencià.
Ordre de 23-1-1997 sobre procés d'adscripció (DOGV 31-1-97).
Resolució de 24 1 3 997 sobre instruccions per al procés d'adscipdó (DOGV _
Ordre de 20-1-1997 i 21-1-1997. Caíàl.leg per al curs 97/98 (DOGV 28-1-97).
Resolució de 21 -X-l 996 sobre zonificació (DOGV 31 -X-96).

Caràcter:

Prioritats: SÍ hi ho més mestres adscrits actualment que places de l'especialitat, s'intentarà arribar a
acord entre els afectats abans del 5 de marc. Si no és així, s'adscriurà d'ofici amb els criteris:
1 - Menor antiguitat amb destí definitiu en el centre. 5- Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carreta cos
de Mestres, 3- Any més recent d'ingrés en el cos. 4- Menor puntuació obtinguda en el procediment d'ingrés d Cos.

- Estar adscrit actualment a places "espec. LOGSE" i posseir els requisits.

Requisits:

Educació Infantil, Ed.Primària í Angles, Ed.Primària i Francés, Ed.Primària Í Ed.Musical,
Ed.Primària i Ed Física, Ed.Prim i Ea.Esp.: Pedagogia Terapèutica, [d.Prim i Ed.Esp.:
Audició i Llenguatge.

Z- ADSCRIPCIÓ ALS ALTRES LLOCS DE TREBALL EN EL CENTRE
Participants:
- Mestres restants titulars amb caràcter definitiu.
- Provisionals com a conseqüència de supressió.
- Sol·licitud davant la direcció del centre adreçada al Director Territorial
Documentada:
amb l'ordre de preferència de vacants (annex X).
- Del 5 al 1 1 de marc.
Termini:
- Estar en possessió dels requisits establerts.
Requisits:

Llistats que lliurarà SS.TT. a cada centre (día 28 de febrer)
a) Relació de mestres definitius i suprimits adscrits o Secundària en lo fase anterior (annex V).
b) Relació de mestres, actualment adscrits a "especialitats LOGSE", adscrits
automàticament a, les noves especialitats corresponents (annex Vl-a) als quals es
lliurarà la credencial d'adscripció corresponent (annex Vl-b).
c) Relació de la resta de mestres amb deslí definitiu i aquells adscrits a les places de
l'apartal anterior sempre i quan siguen aquests últims més nombrosos que les places
de cada especialitat en el centre (annex Vil),
d) Relació de mestres Provisionals per supressió en el centre que no han obtingut placa
en instituts d'ESO (annex VIII).
e} Relació total de llocs de treball del centre (annex IX).

Comissió de Selecció í
proposta d'adtrípció:

- Director/a del centre (President).
- Secretari/a Í Cap d'estudis (si no n'hi ha, 2 mestres amb destí definitiu).

Prioritat d'instàncies*

1 . Major antiguitat amb destí definitiu en el centre.
2. Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos
ï Any més baix d'ingrés en el cos.
4. Millor n* de llista obtingut en el procediment d'ingrés.

(ordenació separada per mestres
amb destí definitiu i provisionals
per supressió (annex Xl-a)
Vacants a demanar

NORMES COMUNES A TOTES LES FASES 1ALTRES DISPOSICIONS

Procediment d'adjudicació:

Adscripció a llocs de treball d'E. Infantil i E. L'adscripció a aquests llocs de treball tindrà caràcter
Primària de caràcter transitori perquè el
voluntari. En conseqüència, les referències d'adscripció
fen/re o el lloc de treball es trobe en
obligatòria no seran d'aplicació, llevat de l'adscripció
procés de transformació progressiva
forçosa posterior a la fase de zona.

•- Llocs de treball vacants en el centre (excepte e. compensatòria)
1 . Exposició en tauler d'anuncis del centre de l'ordre del professorat.
2. Adjudicació de llocs d'infantil i primària restants per al professorat definitiu.
3. Adjudicació de llocs de 1 er ckle d'ESO en el centre per al professorat definitiu.
4. Adjudicació forçosa a llocs d'infantil i primària per al professorat definitiu.
5. Adjudicació a mestres provisionajsjfocedents de supressió en el centre.
- Relació de mestres adscrits (annex Xl-b)
- Relació de mestres amb destí definitiu no adscrits.
- Vacants per a la fase següent.

Recursos:

- Contra les resolucions d'adscripció dels Directors Territorials es podrà
interposar recurs ordinari davant la D. General de Personal.

Exposició el día 14 de marc
al tauler d'anuncis del
centre dels llistats

Mestres adscrits a llocs de
h ckle d'ESO ea coLlegis

- Tindran dret preferent o ocupar llocs de treball en el centre on estan
adscrits.

Tramitació (el dia de l'exposició) - El director dd centre comunicarà, personant-se al SS.ÏÏ., els resultats.
- La dictarà el director territorial i la notificarà a l'interessat
Resolució (annex XII}.

Perfil lingüíst k
dels llocs de treball

- En l'adscripció serà d'aplicació el que estableix la Llei d'Ús Í
Ensenyament del valencià.
- Els mestres que no tinguen la titulació exigida tindran 5 anys per
obtenir-la a partir de la finalitzada de l'aplicació de la LOGSE (200001). La Conselleria ofertarà cursos que seran en els propis centres
quan les solJicitiids siguen superiors a 4.
- En els centres on no s'impartesca cap programa dels previstos en la
normativa, el professorat tindrà un termini de 10 anys per obtindré la
titulació a partir de la Utzadó de l'aplícoao de la LOGSE (200tW)l ).

* Al professorat destinat en un Centre per desglossament o integració d'altre, se'l computarà en l'antiguitat com a definitiu la
referida al seu centre d'origen. Igual tractament es donarà a qui els va ser suprimit el destí immediatament anterior.

Centres de primària amb 7r
ckle d'ESO:

Obtenció de destinació en el
concurs de trasllat
Acció compensatòria-CAES

- El professorat, d'acord amb les necessitats dd Centre, completaran el seu
horari en ei Ir «fe d'ESQ i en E. Primària.

- Les restants amb caràcter estable després l'adscripció (infantil i Primària)
Si s'obté destinació, s'entén que serà aquesta la que s'ocuparà a data
1 -IX 1 997 i no l'obtinguda en el procediment d'adscripció
- No seran objecte d'aquesta adscripció.

ADSCRIPCIÓ A VACANTS DE 1 er CICLE D'ESO EN INSTITUTS
Caràcter:
Participants:
Prioritats:

Dins de cada grup*

**

Requisits:

- Voluntari.
- Mestres titulars amb caràcter definitiu.
- Provisionals com a conseqüència de supressió.
1 . Mestres que han superat l'accés al Cos de Secundària en l'especialitat
per la qual han ingressat Í amb destí definitiu en l'àmbit d'influència.
2. Mestres amb destí definitiu en els coLlegis públics de l'àmbit
d'influència i Provisionals per supressió procedents dels mateixos.
3. Resta de participants.
1 . Major, antiguitat amb destí definitiu en l'àmbit d'influència.
2. Major temps de serveis efectius com a funcionari de carrera.
3. Any més baix d'ingrés en el cos.
4. Millor n! de llista obtingut en el procediment d'ingrés.
- Estar en possessió de l'habilitació corresponent i dels requisits exigits en
la resta de la legislació vigent.

Àmbit d'influència

- Apareix en cada \ÍS. publicat en et DOGV de 20-1 -97 (ajust escolar)

Documentació:

- Sol Jicnukamb l'ordre de preferència (annexi).
Full de servei tancat a 31 de gener de 1 997.
- Del 7 al 13 de febrer.
Subdirector/a d'Educació (President). 1 Inspecció (Vocal). 2 Direcció de
centres públics (Vocals). 1 Funcionari/a de carrera del grup A (Secretari/a)

Termini:
Comissió de Selecció i
proposta d'adcripció:

Proposta d'adjudicació:
Reclamacions:
Resolució definitiva:

- Exposició en el tauler d'anuncis de cada direcció territorial el dia 20 de
febrer (annex II).
- 3 dies des de l'exposidó (onnex III).
- La dictarà la Direcció Territorial corresponent (annex IV). Contra ella se
podrà interposar recurs ordinari davant la D. G. de Personal.

* Al professorat destinat en un Centre per desglossament o integració d'un ahre, se li computarà en l'antiguitat com a definitius en el mateix
centre, la referida af seu centre d'origen Igual tractament es donarà a qui els va ser suprimit el seu destí immediatament anterior.

-

Què s'entén per /ones?

- Les del Concurs General de Trasllats del Cos de Mestres.
- Voluntàriament, Mestres restants amb desti definitiu en la Zona i
Provisionals suprimits de la zona.
- Estar en possessió dels requisits establerts legalment.
- Vacants referides a la zona. - Mestres definitius i suprimits ordenats.
Els mateixos que en la fase de centre, però l'antiguitat referida a la
suma dels serveis ininterromputs en els centres de la zona. ,
- En SS.ÏÏ, igual que a localitat, però sempre serà voluntària.
- Relació de mestres adscrits en la zona i de mestres sense adscripció.
- Acabada la fase de localitat i zona la direcció ho notificarà a l'interessat.

Mestres restants amb desti definitiu en la localitat (Obligatòriament).
Provisionals per supressió en la localitat. (Voluntàriament).
Estar en possessió dels requisits establerts.
Requisits:
Vacants referides a la localitat.
Llistats:
(elaborats pels SS.TT., annex XII)
Mestres definitius i suprimits ordenats.
Els mateixos que en lo fase de centre, però l'antiguitat referida a la
Oíteris d'ordenació:
suma dels serveis ininterromputs en els centres de la localitat.
1 . Adscripció voluntària de mestres amb destí definitiu i dels suprimits a
Procediment d'adjudicació:
(acte públk en els SS.TT.)
places d'infantil i primària.
2. Adscripció obligatòria dels mestres amb destí definitiu a llocs de treball
d'infantil i primària. (Vegeu l'apartat de normes comunes).
3. Adscripció voluntària Q llocs de treball de primer cicle d'ESO en la
localitat per al professorat que reste sense adscripció.
Exposkíó al tauler d'anuncis - Relació de mestres amb especificació del destí adjudicat
- Relació llocs de treball vacants.
de la Direcció Territorial
- Relació de mestres sense adscripció.
(annex XIV)

- L'adjudicació d'un lloc de treball no eximeix d'impartir altres
ensenyaments-activitats d'acord amb l'organització pedagògica del centre.
Vacants concurs de trasllats

Participants:

j
Participants:
Requisits:
Llistats:

(elaborats peb SS.TT., annex XV)
Criteris d'ordenació:

Com i on es fa?
Exposkíó SS.TÍ. (annex XVI)

Resolució (annex XVII)

Adscripció forçosa:
(onnex XVIII)

'

* d'ofici als mestres amb destí definitiu restants, cas d'existir qualsevol
vacant en el centre d'origen si s'acompleixen els requisits establerts.

ENCARA NO T'HAS ADSCRIT ? TENS 3 OPCIONS (annex XIX)

!

Adscripció provisional a llocs - Tens dret preferent a l'adscripció definitiva si obtens els requisits.
de treball del centre per als - Tens preferència per participar en els cursos de formació.
- Tot condicionat a obtindré els requisits abans de fi del curs 2002/03.
que no es té l'habilitació.
Passar a condició de suprimits Pèrdua provisional de destí

•
-

Termini per fer l'opció: 5 dies.

si no els obtens perdràs definitivament el destí.
Dret preferent a la localitat o zona. Màxim: 6 anys consecutius.
Es manté el destí definitiu en el centre i es desplaçarà anualment a centres
de la localitat o zona a places per a les quab es tinguen eb requisits.
Es tindrà dret preferent per ocupar plaça en el centre d'origen.
En finalitzar l'aplicació de la LOGSE 'es perdrà la condició i caldrà
participar al Concurs de Trasllats.
[ /tesofof/clannex XX o XXI): lo Direcció Territorial dictarà resolució

