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Amb aquesta revista hem volgut posar al vostre abast

aquelles informacions que de forma més directa us

afecten en la vostra vida laboral i que us poden ajudar

en la relació amb l'Administració. En primer lloc, el que

cal fer per poder cobrar la primera nòmina puntualment

i com fer-ne una lectura correcta; en segon lloc, a què

teniu dret i quines són les vostres obligacions en allò

que anomenem permisos i llicències; també hem

considerat important que sapieu com s'accedeix a la

formació contínua, una necessitat permanent i una

condició inseparable de l'exercici de la docència. Si el

vostre lloc de treball suposa itinerància o desplaçament,

també hi trobareu la informació pertinent. Finalment,

hem fet una relació de la normativa bàsica que regeix

l'organització i el funcionament de col·legis i instituts.

L'AII-i-Oli, amb la informació més important del món de

l'ensenyament, arriba cada mes a tots els centres

educatius i a totes les persones que participem del

projecte de l'STEPV-lv.

Un projecte que us proposem compartir.

Ens trobaràs a**.
Alacant: Glorieta Poeta Vte. Mogica, 5. (C.R 03005). Tel. 96 598 51 65

Alcoi: Jordi de Sant Jordi, 16. (C.R 03804). Tel. 96 552 31 51

Alzira: Avgda. Luis Suner, 28-4. (C.R 46600). Tel. 96 240 02 21
Castelló: Marqués de Valverde, 8. (C.R 12003). Tel. 964 26 90 94

Gandia: PI. Escoles Pies, 5, 1 .§ (C.R 46700). Tel./Fax: 96 295 07 54

Xàtiva: Vicente Boix, 2, Ser pis, porta 5 (CR 46800).Tel. 96 228 30 67
València: Juan de Mena, 14. (C.R 46008). Tel. 96 391 91 47

stepv@intersindical.org
http://www.intersindical.org/stepv
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L'ACCÉS A LA FORMACIÓ

Quin concepte
de formació?

Des de l'STEPV-lv, la formació perma-
nent del professorat sempre l'hem consi-
derada, ,al mateix temps, un dret i un
deure. És inseparable de la condició
docent l'actualització permanent dels
coneixements professionals, així com la
recerca i la investigació sobre tot allò
que ens succeeix a la nostra pràctica
docent. La formació és també una condi-
ció indispensable per a l'autonomia per-
sonal i el treball cooperatiu. Per totes
aquestes raons, considerem que la for-

mació ha de formar part de la jornada de
treball del professorat i ha de ser una
responsabilitat de l'Administració que
l'oferta institucional tinga un caràcter
universal, al mateix temps que s'ha de
donar entrada a les iniciatives del mateix
professorat. Una conseqüència directa
del model de formació que preconitzem
és la nostra oposició al sistema retributiu
anomenat de "sexennis", per tal com fa
de la formació una opció voluntària i, a
més, la converteix en una mercaderia:

"Sí vols diners, fes formació". Els sexen-
nis és l'opció de qui no està disposat a
posar a l'abast de tot el professorat una
estructura estable al servei d'una forma-
ció de qualitat i de qui no vol retribuir de
forma igual la mateixa responsabilitat.
Nosaltres entenem que un salari digne,
igual per a qui té les mateixes responsa-
bilitats, ha de retribuir al mateix temps la
tasca docent i la formació necessària per
a poder realitzar-la amb un bon nivell de
qualitat.

On es fa la
formació?

1. Com adquirir el requisit lingüístic
de coneixement del Valencià
(veure l'Ordre de 5 de febrer de 1997,
DOGV de 10-4-97).

- La Conselleria d'Educació organitza cur-
sos de Lingüística Valenciana i de la seua
didàctica tots els anys. La convocatòria i la
matrícula sol ser en el mes d'octubre i el
començament del curs en gener. El Primer
Cicle consta del Nivell O (100 hores), Nivell I
(85 h.) i Nivell II (85 h.), que configuren el Pri-
mer Cicle, al final del qual cal fer un curs
específic de contingut tècnico-didàctic de 50
hores per tal que us siga expedit el Certificat
de Capacitació, titulació bàsica exigible per
tal d'accedir a qualsevol lloc de treball.

El Nivell III (85 h.) conforma un Segon
Cicle destinat a professorat especialista en
lingüística valenciana, necessari per a ocupar
llocs d'aqueixa especialitat (ESO).

- Així mateix, qualsevol dels nivells asse-
nyalats, excepte el Nivell III, es pot convalidar
per la realització d'una prova que, a més,
permet accedir al nivell següent. Les proves
es convoquen al mateix temps que els cur-
sos.

- Es pot accedir directament al Nivell II
després d'haver superat els dos primers cur-
sos de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'assigna-
tura de Valencià o haver superat el Grau Ele-
mental de la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià.

- Igualment, s'expedirà directament el Cer-
tificat de Capacitació a qui acredite haver
superat el Cicle Elemental de Valencià o Cer-
tificat d'Aptitud de Valencià de les Escoles
Oficials d'Idiomes, juntament amb el certificat
d'haver realitzat el curs de Didàctica.

- La Junta Qualificadora de Coneixements
de Valencià (depenent de la Conselleria) fa
uns exàmens equivalents als mateixos nivells
del cursos per a aquelles persones que ja
tenen coneixements de Valencià suficients o
prefereixen preparar-se pel seu compte. En
tot cas, cal fer el curs de Didàctica per tal
d'obtenir el Certificat de Capacitació. Els exà-
mens es convoquen en els mesos d'octubre i
de febrer.

2. Com adquirir una nova especiali-
tat del Cos de Mestres.
- La Conselleria d'Educació convoca tots

els anys, en primavera, cursos d'especialit-
zació, la durada dels quals és entre 500 i 540
hores, depenent de l'especialitat, que habili-
ten el professorat. La matrícula és gratuïta i
cal assistir a totes les sessions. Els cursos de
Música, Anglès i Educació Física requereixen
una prova inicial, per a la superació de la

qual també es fan cursos d'aptituds Í coneixe-
ments bàsics. Per a realitzar la part pràctica
dels cursos cal concertar-la amb un centre
educatiu (Última convocatòria de cursos
d'especialització, Ordre de 23 de març de
1999, DOGV de 26 d'abril).

- Alguns sindicats també realitzen aques-
tos cursos, prèvia autorització de l'Adminis-
tració.

- Igualment, es pot cursar l'especialitat
desitjada a l'Escola de Magisteri, prèvia con-
validació de determinades assignatures i crè-
dits, així com determinades llicenciatures
equivalents a les especialitats del Cos de
Mestres.

3. L'oferta institucional de formació
continuada
D'enguany, amb 177 cursos per al perso-

nal docent, es va publicar mitjançant la Reso-
lució d'1 de març del 99, al DOGV del 23-3-
99, i pot servir com a mostra. A més, a més,
hi ha hagut 13 cursos de formació per a
l'exercici de la direcció en centres públics (és
un requisit per a poder presentar-se com a
candidat/a o per a ser nomenat director o
directora del centre), ajudes per a projectés
de formació del professorat en centres, aju-
des econòmiques per a la realització de pro-
jectes d'investigació i innovació educativa,
ajudes individuals per activitats de formació
permanent del professorat, etc. Totes aques-
tes convocatòries solen aparèixer a la prima-
vera en el DOGV, i l'STEPV-lv dóna complida
informació, amb antelació, a tota la seua afi-
liació.

4. Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius
de la Comunitat Valenciana
(CEFIRE)

Tenen un programa propi d'activitats que
us pot interessar, a més de canalitzar l'oferta
institucional de la Conselleria d'Educació
(incloent-hi els cursos de Valencià).

La relació de CEFIRE i el número de telè-
fon és la següent:

-Alacant: 965 112 457
-Alcoi: 966 520 681
-Alzira: 962 405 137
- Benidorm: 966 803 553

Extensió Ondara: 966 476 755
- Castelló: 964 239 648

Extensió Segorbe: 964 712 427
-Cheste:962512517
- Elda: 965 394 639
-Elx: 965 462 312
- Gandia: 962 872 768
- Godella: 963 641 846

- Llíria: 962 792 569
- Tuéjar: 961 635 028

-Ontinyent: 962 910313
- Orihuela: 966 742 725
- Sagunt: 962 650 277
-Torrent: 961 572061

Extensió Utiel: 962 173 206
- València: 963 787 052
- Vinaròs: 964 454 552

Extensió Albocàsser-Morella:
964 428 393

- Xàtiva: 962 281 901
Extensió Ayora: 961 890 069

5. Les universitats valencianes

Mitjançant els seus respectius serveis de
formació permanent del professorat, també
fan una oferta de formació que pot abastar el
seu propi professorat i, per a determinades
activitats, també el de l'àmbit no universitari;
per exemple, cursos de postgrau, màsters,
etc. A continuació us facilitem els telèfons de
cada universitat.

UNIVERSITAT D'ALACANT
- Institut de Ciències de l'Educació (ICE):

965 903 520

UNIVERSITAT DE CASTELLÓ JAUME I
- Vice-rectorat de Professorat (mentre es

crea el servei): 964 345 686

UNIVERSITAT D'ELX
- Vicerectorat d'Ordenació Acadèmica i

Professorat (mentre es crea el servei):
966 658 627

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE
VALÈNCIA
- Institut de Ciències de l'Educació (ICE):

963 877 094

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA-ESTUDI
GENERAL
- Servei de Formació Permanent del Pro-
fessorat: 963 620 061

6. Els Moviments de Renovació
Pedagògica

Són ('alternativa indispensable per a l'auto-
formació del professorat, des d'un punt de
vista crític, autònom i arrelat a la pràctica en
el centre. Mantenen al llarg del curs diverses
ofertes de formació, així com grups i semina-
ris de treball, a més de les Escoles d'Estiu.

- Federació de MRPs-Escola d'Estiu del
País Valencià: 963 890 732 (Facultat de
Filosofia i Ciències de l'Educació, Valèn-
cia).
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DOCUMENTOS DOCUMENTS

QUE HAY QUE PRESENTAR EN
EL NEGOCIADO DE PERSONAL
PARA EL ALTA EN NÒMINA

Profesorado interino y
profesorado en fase de
pràcticas (oposición 1 999)

Documentes que hay que presentar en el negociado de Personal de
Educación Primària o Secundaria, según los casos, para

EL ALTA EN NÒMINA:

1. Impreso de datos personales y bancàries (modelo oficial).
2. Impreso de declaración a efectos de la Ley de Incompatibilidades

(modelo oficial).
3. Impreso de IRPF (modelo oficial). Ademàs, el profesorado con hijos

habrà de adjuntar 2 fotocopias del Libro de Família.
4. Declaración jurada o promesa (modelo oficial).
5. Juramento o promesa de lealtad al Rey y a la Constitución (modelo ofi-

cial).
6. Fotocopias del DNI y del NIF si el DNI no lleva la letra.
7. Certificado de incorporación, expedido por el djrector del centro de

destino, con expresión de la fecha.
8. Fotocopia de la pàgina de la libreta de ahorros o cuenta corriente don-

de figuren los códigos y número de cuenta de la entidad bancària
correspondiente.

9. Fotocopia del titulo académico compulsada y fotocopia de esta.
10. Certificado Medico Oficial en el que se haga constar que "no padece

ninguna enfermedad o defecto físico que impida el ejercicio de las
correspondientes funciones" y fotocopia del mismo.

Documentos que el profesorado interino ha de presentar en el nego-
ciado de

SEGURIDAD SOCIAL:

1. Personal interino que ya haya trabajado en la misma provincià de desti-
no: solo ha de rellenar el impreso de alta en la Seguridad Social (TA2)
que se le proporcionarà en el mismo negociado.

2. Personal interino que no haya trabajado en la provincià de destino: ade-
màs de rellenar el impreso de alta en la Seguridad Social (TA2), ha de
presentar una fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social y una foto-
copia del DNI.

El profesorado en fase de pràcticas (oposición de 1999) ha de tramitar

EL ALTA EN MUFACE:

Habrà de tramitar el alta en la delegación de MUFACE, con la documenta-
ción que se le líbrarà en la Dirección Territorial de Educación.

QUE CAL PRESENTAR EN EL
NEGOCIAT DE PERSONAL PER
A L'ALTA EN NÒMINA

Professorat interí i
professorat en fase de
pràctiques (oposició 1999)

Documents que cal presentar en el negociat de personal d'educació
Primària o Secundària, segons els casos, per a

L'ALTA EN NÒMINA:

1. Imprès de dades personals i bancàries (model oficial).
2. Imprès de declaració a efectes de la Llei d'Incompatibilitats (model

oficial).
3. Imprès d'IRPF (model oficial). A més, el professorat amb fills haurà

d'adjuntar 2 fotocòpies del Llibre de Família.
4. Declaració jurada o promesa (model oficial).
5. Jurament o promesa de lleialtat al Rei i a la Constitució (model ofi-

cial).
6. Fotocòpies del DNI i del NIF si el DNI no porta la lletra.
7. Certificat d'incorporació, expedit pel director del centre de destina-

ció, amb expressió de la data.
8. Fotocòpia de la pàgina de la llibreta d'estalvis o compte corrent on figu-

ren els codis i número de compte de l'entitat bancària corresponent.
9. Fotocòpia del títol acadèmic compulsada i fotocòpia d'aquesta.

10. Certificat Mèdic Oficial en el que es faça constar que "no pateix cap
malaltia o defecte físic que ímpedesca l'exercici de les correspo-
nents funcions" i fotocòpia del mateix.

Documents que el professorat interí ha de presentar en el negociat de

SEGURETAT SOCIAL:

1. Interins que ja hagen treballat en la mateixa província de destinació:
només han d'emplenar l'imprès d'alta en la Seguretat Social (TA2)
que se'ls proporcionarà en el mateix negociat.

2. Intehns que no hagen treballat en la província de destinació: a més
d'emplenar l'imprès d'alta en la Seguretat Social (TA2), han de presentar
una fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social i una fotocòpia del DNI.

El professorat en fase de pràctiques (oposició de 1999) ha de tramitar

L'ALTA EN LA MUFACE:

Haurà de tramitar l'alta en la delegació de MUFACE, amb la documenta-
ció que se li lliurarà a la Direcció Territorial d'Educació.
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PERMISOS I LLICENCIES
La normativa sobre permisos i llicències emana d'algunes lleis
que regulen amb caràcter general les condicions de treball del
conjunt del funcionariat i dfaltres normes que les despleguen.
Bàsicament són aquestes:
• Llei dels Funcionaris Civils de l'Estat, BOE de 15-2-64.
• Llei 30/84 de Mesures per a la Reforma de la Funció Pública.
Art. 30. BOE de 3-8-84.
• Llei de la Funció Pública Valenciana.
• Decret 34/1999 del Govern Valencià. DOGV 20-4-99, del que
queda exclòs el personal docent, sanitari i de Justícia.
• Ordre de 23 de gener de 1995 de la Conselleria Educació i
Ciència, DOGV 10-3-95, d'aplicació al personal docent.
En l'àmbit de la Generalitat Valenciana, el Decret 50/1989 ha
estat substituït pel Decret 34/1999, i, per tant, l'Ordre de 23 de
gener de 1995 -d'aplicació al personal docent- que procedia
d'aquell s'haurà de modificar en la línia del segon, cosa que

encara ni s'ha començat a fer. Per tant, tot i considerant l'Ordre
de 23 de gener un anacronisme, el bo i cert és que encara és la
referència obligada per al personal docent valencià.
El marc general deriva de l'article 30 de la Llei 30/84. Aquesta
Llei ha estat desplegada en el marc de la Generalitat Valenciana
per l'actual Decret 34/99, que modifica a l'alça determinats
permisos.
in realitat, l'Ordre de la Conselleria -referida a un decret ja
extingit i superat en alguns aspectes per l'actual- no sols és
anacrònica, sinó que, en certa mesura, és discriminatòria per
quant el règim de permisos i llicències del personal al servei de
l'Administració Valenciana ha millorat amb la nova normativa i,
lògicament, aquestes millores també s'han d'incorporar, amb
caràcter general, sense perjudici de tractar determinades
especificitats, a la resta de treballadors i treballadores del sector
públic, entre d'altres, el personal docent.

NAIXEMENT
FILL O FILLA

MORT O
MALALTIA
GREU DE
FAMILIAR

EXÀMENS

TRASLLAT
DOMICILI
DRET
INEXCUSABLE

LACTÀNCIA

ASSUMPTES
PARTICULARS

GUARDA LEGAL
(REDUCCIÓ
JORNADA)

ADOPCIÓ

LEGISLACIÓ
-Llei 30/84 (Art 30,1).
- Ordre Conselleria Educació. ArL 2

- Llei 30/84 (Art 30,1).
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

- Llei 30/84 (Art 30,1 d).
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

-Llei 30/84 (Art 30,1, b).
- Ordre Conselleria Educació. Art 1
- Llei 30/84 (Art 30,2)
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

-Llei 30/84 (Art 30,1 c i e)
- Ordre Conselleria Educació. Art 1

-Llei 30/84 (Art 30)
- Ordre Conselleria Educació. Art 3

-Llei 30/84 (Art 30,1)
-Llei 33/87. Art 30.6
- Ordre Conselleria Educació. Art 2

-Llei 30/84 (Art 30,3.3)
- Llei 3/89 de Maternitat

DOCUMENTACIÓ
- Sol·licitud Direcció Centre,
- Adjuntar Llibre de família o
justificant del metge.
- Sol·licitud Direcció Centre

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Portar justificant després.

- Sol·licitud Direcció Centre

- Sol·licitud Direcció Centre

- Sol·licitud Direcció Centre.
- Adjuntar Llibre de Família

- Sol·licitud Direcció General de
Personal

- Sol·licitud Direcció Territorial

- Sol·licitud Direcció Territorial.

DURADA
3 dies, i 5 si esdevé fora de la localitat de
residència.

Primer grau (pares, fills, propis o polítics):
- 4 dies. 6 fora de la localitat de residència
Segon grau (avis, nets, germans, propis o
polítics):
- 3 dies. 5 fora de la localitat de residència.
EI dia o dies de la celebració.

- Dos dies per trasllat de domicili habitual.

Pel temps indispensable.

Reducció de jornada laboral en 1 hora diària.

- Fins a 6 dies anuals

- Disminució entre 1/3 i 1/2 de la jornada
laboral.

- Menor de 9 mesos: 8 setmanes.
- de 9 mesos a 5 anys: 6 setmanes.

OBSERVACIONS

- Cas de produir-se malalties greus de llarga durada,
aquest dies podran utilitzar-se seguits o alternats,
segons les necessitats, de la qual cosa s'informarà amb
24 hores abans a la Direció del Centre.

- En centres oficials.
- Per a concórrer a exàmens finals i alliberadors i
altres proves d'aptitud í avaluació.
- Aportar justificant

- Qualsevol obligació de caràcter públic o personal el
incumpliment de la qual gènere alguna responsabilitat
civil, penal, administrativa, cívica.
- Per fill o filla menor de 9 mesos.
- Indistintament el pare o la mare,
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció de jornada per guarda
legal.
- Tradicionalment no s'apliquen entre el professorat,
però en qualsevol cas figuren en el Decret 50 i l'Ordre
de la Conselleria d'Educació no exclou la possibilitat
de sol·licitar-los.
- Per a cuidar a menors de 6 anys o disminuïts sense
cap acvtivitat retribuïda.
- Reducció proporcional de les retribucions, incloses
pagues extres, triennis,..
- A partir de Resolució oficial d'adopció. Cal
adjuntar-la.
- Ho podrà sol·licitar el pare o la mare.

••MATRIMONI

EMBARÀS 1
PART

ASSUMPTES
PROPIS

MALALTIA

ESTUDIS

LEGISLACIÓ
- Llei Funcionariat 1964. Art 71.1
- Ordre Conselleria Educació.
Art. 2
- Llei Funcionariat 1964. Art 71
- Llei 30/84. Art. 30.3.
- Llei 3/89 de Maternitat. Art. 2.3

- Llei Funcionariat 1964. Art 71,
74
- Ordre Conselleria Educació.
Art. 2
- Llei Funcionariat 1964. Art 69
- Llei 42/94, Mesures ...

- Llei Funcionariat 1964. Art. 72,
74
- LOGSE. Art 56.

LLICÈ
DOCUMENTACIÓ

- Sol·licitud Direcció Territorial.

- SolJicitud Direcció Territorial.
Abans Part: Imprès + Certificat
Mèdic
Després part: Imprès +
Certificat Mèdic i Llibre família
- SolJicitud Direcció Territorial.

- SolJicitud Direcció Territorial,
- imprès oficial (MUFACE o SS)
- Baixa mèdica oficial a partir del
segon dia i cada 15 .

- Sol·licitud oficial

NCIES
DURADA

15 dies

Part únic: 16 setmanes
Part múltiple: 18 setmanes

- Mínim 15 dies i màxim 3 mesos cada dos
anys.

- Fins a l'alta oficial mèdica.

Segons convocatòria (qu atri mestral o
anual)

OBSERVACIONS
- Distribuïts a petició de la persona interessada.
- Retribució 100%

- 6 setmanes han de ser obligatòriament després
del part.
- El pare podrà fer ús de les 4 últimes, (de les 6
en cas de mort de la mare).

- No retribuït.
- Subordinat a les necessitats del servei.
- Podrà autoritzar-se, excepcionalment, per
períodes inferiors.
- Fins a 12 mesos, prorrogables per altres 6,
tindrà la qualificació de Temporal, a partir
d'eixa data s'iniciarà el tràmit per declarar-la
permanent.
- Fins a 3 mesos es cobrarà el 100% de les
retribucions. Amb posterioritat sols les
retribucions bàsiques. La resta a càrrec de
MUFACE.
- Retribucions bàsiques.
- Les condicions específiques figuren en cada
convocatòria.
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COM REVISAR
LA NOSTRA

NÒMINA

1.- Calculem el salari brut mensual (A), que és la suma dels conceptes: sou base, triennis,
complement de destí, complement específic (afegint la part corresponent a complement
unipersonal, sexe n n i...), etc.

2.- Calculem el brut anual, que és la suma del salari brut mensual multiplicat per 12,
més les 2 pagues extres (cada paga extra és la suma del sou base + triennis).

3.- Calculem les retencions:
- el descompte (C) de l'IRPF el trobarem comparant el salari brut anual i la situació familiar en
els programes de retencions de l'Agència Tributària.

- descompten la part (D) corresponent a MUFACE i Drets Passius (en Juny Í Desembre
el descompte és el doble) o a la Seguretat Social.

4.- El salari líquid a percebre es composa de = A - C - D.
5.- Si de cas existirem endarreriments (B) o compensacions en els descomptes (E) caldria

afegir-les al brut mensual i a les retencions, respectivament, i quedaria
salari líquid a percebre = A + B - C - E - D .

INGRESSOS
TAULA DE RETRIBUCIONS BRUTES*

Sou base C. destí C.específic T. mensual T. anual

Mestres 134.120 67.799 40.746 242.665 3.180.220

Mestres de taller 134.120 83.495 40.934 258.548 3.370.816

P. de Secundària 158.025 83.495 41.268 282.788 3.709.506

Catedràtic/a 158.025 100.009 48.639 306.673 3.996.126

Inspecció Grup B 134.120 100.009 EO47 182.491
EO44 146.102

EO47 416.620
EO44 380.231

5.258.680
4.831.012

Inspecció Grup A 158.025 100.009 EO47 182.491
EO44 146.102

EO47 440.525
EO44 404.136

5.602.350
5.165.682

* Sense triennis ni sexennis. L'import de les pagues extres és l'equivalent a la suma del sou base Í els triennis.
El professorat interí que no ocupa vacant (Í per tant no cobra l'estiu) cobrarà al final de cada substitució una liquidació de la part
proporcional de les pagues extres (1 /ó per mes de sou) i del mes de vacances (l'equivalent a 2,5 dies per mes treballat).

TRIENNIS SEXENNIS (lots els cossos)

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

6.069
4.855
3.644
2.434
1.825

Primers sis anys
Pels segons sis
Pels tercers
Pels quarts
Pels cinquè

SEXENNI 1 5.673
SEXENNI 2, des de 1-10-93 8.908
SEXENNI 3, des de 1-10-94 14.474
SEXENNI 4, des de 1-10-95 18.287
SEXENNI 5, des de 1-10-95 5.379

COMPLEMENTS ESPECÍFICS D'ÒRGANS UNIPERSONALS

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL
B

Direcció
Cap Estudis

74.635 67.563 48.890
25.965 24.398 23.614

36.146
17.349

22.046

Secretaria 25.965 24.398 23.614 17.349
Responsable < 3 unitats 9.518
Tipus A: Centres de 55 o més unitats. Tipus B: Centres de 24 a 54 unitats i CEE. Tipus C: Centres de 16 a 23 unitats.
Tipus D: Centres de 8 a 15 unitats. Tipus E: Centres de 3 a 7 unitats

CENTRES DE SECUNDARIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS
B H

Direcció 91.073 78.444 71.011 64.282 24.398
Vice-direcció 40.061 39.280 28.314 24.398 24.398
Cap Estudis 40.061 39.280 28.314 24.398
Secretaria 40.061 39.280 28.314 24.398

Tipus A: Centres de més de 1.800 alumnes. Tipus B: Centres de 1.001 a 1.800. Tipus C: Centres de 601 a 1.000. Tipus D: Centres de menys de
601. Tipus E: Extensions de BUP I Seccions Delegades d'FP i EAAOA i Aules d'Extensió d'EOl. Tipus H: Col·legis Homologats Municipals

S Pi TREBALL DOCENTS SINGULARS
Cap de Seminari/Departament 9.517
Vice-secretaria 5,601
Coordinació especialitat (Conservatori} 9.517
Coordinació especialitat (EEAAOO) 9.517
Administració Conservatori 5.601
Cap de divisió FP 9.517
Cap de departament FP 9.517
Administració FP centre tipus A 40.061
Administració FP centre tipus B 39.280
Administració FP centre tipus C 28.314

Coordinador Tècnic Reforma 62.524
Assessoria Tècnica Reforma 47.672
Direcció CEPs o SPEs 62.524
Especialista SPEs 47.672
Assessoria CEPs 47.672
Assessoria Tècnica de Valencià 47.672
Coordinació Centre Residència 9.517
Direcció Centre Residència 42.109
Secretaria Centre Residència 20.482
Vice-Direcció Centre Residència 20.482

discriminació:

el professorat
interí no cobra

sexennis ni
triennis

DESCOMPTES
QUOTA DRETS PASSIUS I MUFACE

MUFACE (1,69%)
GRUP A
GRUP B
GRUP C
GRUP D
GRUP E

En desembre

5.606
4.412
3.388
2.681
2.286

PASSIUS ( 3,86%)
12.804
10.077
7.739
6.123
5.220

i juny (pagues extres) el descompte és el doble.

REGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL

A la base mensual de tarifa (que es calcula a partir del
salari brut anual i les pagues extres) se li apliquen els
següents descomptes
Tipus de cotització
Contingències generals: 4,7 %
Desocupació: 1,6 %
Formació Professional: 0.1 %

* Sols per a personal laboral i funcionariat interí

RETENCIONS IRPF 1999

Les retencions de l'IRPF d'enguany són
molt diferents de les que coneixíem fins

ara. Cal una explicació molt llarga i
ajustada a cada cas.

Si voleu fer una simulació de les vostres
retencions, ho podeu fer utilitzant un

programa especial que ha preparat
l'Agència Tributària al qual podeu
accedir des de la seua pàgina Web

T
i
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LA ITINERANCIA DEL PROFESSORAT
DEL COS DE MESTRES

Normativa:
- Decret 24/1997, d'11 de febrer

(DOGV 17-2-97).
- Ordre de 5 de juliol de 1999, per la

qual es creen els llocs de treball itine-
rants (DOGV 20-7-99).

- Instruccions d'1 de setembre de
1997, de la Direcció General -de Centres
Docents, sobre criteris d'excepcíonalitat
en la percepció d'indemnitzacions a les
que es refereix el Decret 24/1997.

- Instruccions de 29 de juny de 1999,
de les Direccions Generals de Centres
Docents i d'Ordenació i Innovació Edu-
cativa i Política Lingüística, sobre pro-
fessorat itinerant.

Per a la necessària informació del
professorat, cal dir, en primer lloc, que a
cada centre dels que tenen assignat
professorat itinerant ha d'haver un expe-
dient, tramés per la Direcció Territorial i
elaborat per la Direcció General de Cen-
tres, on consta els centres objecte de la
ítinerància, nombre d'alumnat i de
grups, temps d'atenció docent, temps
de desplaçaments i les indemnitzacions
(en pessetes anuals) corresponents,
tant les del trasllat com les extraordinà-
ries. A la vista d'aquest expedient és
com es coneixen les condicions concre-
tes en què el professorat haurà de realit-
zar el seu treball durant el curs.

Entre els criteris
organitzatius fixats per
l'Administració, aquests
són els més destacables:

1. L'agrupament de centres no
superà el nombre de 5.

2. L'agrupament de l'alumnat serà
el següent:

Alumnat

Fins a 10

Entre 11 i 29

Entre 30 i 45

Entre 46 i 60

Més de 60

Grups

1

2

3

4

5

3. L'horari setmanal aproximat per
grup és aquest:

Àrees

Educació Fís.

Anglès

Música

Hores

Entre 2 i 2'5

Entre 2'5 i 3

Entre 1 i 1'5

4. Pel que fa als horaris del pro-
fessorat, les 25 hores lectives esta-
blertes amb caràcter general han de
comprendre l'horari d'atenció directa
a l'alumnat, el temps per al des-
plaçament entre els centres i el
temps per a d'altres funcions que
puga tenir assignades. En general,
l'horari lectiu real queda comprés
entre un mínim de 12 i un màxim de
18 hores.

5. El desplaçament propi de la iti-
nerància i objecte d'indemnització és el
que es fa entre el centre d'adscripció
del professorat i cadascun dels centres
de l'agrupament.

EL DESPLAÇAMENT DEL
PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA

En els casos en què al professorat
se li adjudíque una vacant de la seua
especialitat la càrrega horària de la
qual estiga repartida entre dos insti-
tuts de localitats diferents, l'Adminis-
tració ha previst per primera vegada,
per al curs 1999-2000, responent a
propostes sindicals en aquest sentit,
que se li abone la compensació
econòmica prevista en el Decret
24/1997.

El desplaçament considerat a tal
efecte serà el que es realitze entre el

centre on es tinga la major càrrega
horària -centre de destinació- i l'altre.
Amb caràcter general, segons infor-
macions de la pròpia Administració, el
nombre de desplaçaments serà entre
dos i tres a la setmana i sols excep-
cionalment podrà ser superior.

L'Administració completarà aquesta
informació, així com donarà a conèi-
xer el procediment que s'haurà de
seguir per percebre les indemnitza-
cions per desplaçament, en el mes de
setembre.

COM S'ORGANITZEN ELS
CENTRES EDUCATIUS

L'organització i funcionament dels centres educatius està regulada, princi-
palment, per la normativa següent:

1. Col·legis públics d'Educació Infantil i Primària:
• Reglament Orgànic i Funcional, Decret 233/1997 (DOGV de 8-9-97) i la seua

adaptació a Col·legis Rurals Agrupats (CRA) per l'Ordre de 10-5-99 (DOGV
16-6-99).

• Ordre de 29 de juny de 1992 (DOGV de 15-7-92).
• Resolució de 28 de juny de 1999 (DOGV de 13-7-99), que prorroga la Reso-

lució de 21 de juliol de 1997 (DOGV de 31-7-97) i la Resolució de 20 de juliol
de 1998 (DOGV de 28-7-98) amb les normes que contenen, excepte les
modificacions que hi figuren.

2. Instituts d'Educació Secundària:
• Reglament Orgànic i Funcional, Decret 234/1997 (DOGV de 8-9-97).
• Ordre de 29 de juny de 1992 (DOGV 15-7-92).
• Resolució de 25 de juny de 1999 (DOGV de 30-6-99) per la qual es dicten

instruccions en matèria d'organització als instituts que impartesquen ESO,
Batxillerats LOGSE i ensenyaments a extingir de BUP, COU i Formació Pro-
fessional. Així mateix, mitjançant aquesta Resolució es prorroguen les
següents, excepte els articles modificats per aquesta: a) Resolució de 9 de
juliol de 1998 (DOGV de 28-7-98) sobre ESO; b) Resolució de 9 de juliol de
1998 (DOGV de 29-7-98) sobre Batxillerats LOGSE; c) Resolució de 9 de
juliol de 1998 (DOGV de 27-7-98) sobre BUP, COU i FP.

• Resolució de 24 de juny de 1999 (DOGV de 5-7-99) sobre cicles de Forma-
ció Professional Específica.

Comentaris
Els Decrets mitjançant els quals s'estableixen els Reglaments Orgànics de

cada tipus de centre estan adaptats al marc legal educatiu bàsic que desplega
la Reforma Educativa (la LOGSE i la LEPEGCD). Per contra, l'Ordre de 29 de
juny de 1992, obsoleta i inadequada, és complementada cada curs amb les
resolucions anuals que, de forma provisional, actualitzen ets criteris organitza-
tius d'acord amb el nou sistema educatiu. De fet, fins ara, l'Administració ha
renunciat a desenrotllar el contingut dels Reglaments Orgànics i mantó una
normativa amb una provisionalitat a la qual no se li veu el final. Tan important
com açò és que cap dels textos legals esmentats haja sigut el fruit d'un acord
entre l'Administració i els sindicats que representem el professorat. Així que la
prolongació en el temps d'una normativa provisional també arrossega una fal-
ta de consens permanent.

Altra normativa d'interès
A més a més, hi ha d'altres aspectes força importants sobre els quals tam-

bé hi ha normativa que cal tenir en compte, com ara la regulació dels drets i
deures de l'alumnat (Decret 246/1991. DOGV 3-1-92), l'Educació Especial
(Decret 39/1998. DOGV 17-4-98), o l'atenció a la Diversitat en ESO (Ordre de
18-6-99. DOGV 29-6-99).

Finalment, cal dir que el calendari escolar respon a una Ordre marc que fixa
el nombre de dies lectius per a cada etapa educativa i els períodes vacacio-
nals, la qual va ser acordada entre l'Administració i els sindicats de la Mesa
Sectorial d'Educació. Ara bé, la Resolució anual que determina per a cada
curs la data de començament i d'acabament del curs i els dies festius la impo-
sa, unilateralment, l'Administració.
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La teua vida administrativa

Professorat interí Professorat oposició 1999

El professorat interí -amb serveis
prestats- al País Valencià es troba ins-
crit, si és de Primària, en una de les
borses de treball que s'han constituït,
per ordre cronològic, al llarg del
temps, des de 1986 fins a 1999, i que
funcionen per a la provisió de llocs de
treball, bé vacants, bé substitucions; i
si és de Secundària, estarà inscrit
igualment en una borsa de l'especiali-
tat corresponent. L'ordenació de les
persones dins de cada borsa és està-
tica, no canvia d'un curs per al
següent. L'única modificació possible
es produeix perquè determinades per-
sones causen baixa a la borsa corres-
ponent o perquè, com ha ocorregut
enguany, en el cas de Secundària, cal
fer una reestructuració de determina-
des borses per a la seua adequació al
nou sistema educatiu.

La composició i el funcionament de
les borses estan regulats per un
acord entre l'Administració i els cinc
sindicats de la Mesa Sectorial, ano-
menat "Pacte sobre provisió de llocs
de treball en règim d'interinitat", de
24 de maig de 1993, i els incidents
que s'hi presenten són resolts per la
comissió de seguiment corresponent.

És aquest acord el que ha donat

fins ara estabilitat a les borses de tre-
ball constituïdes, en el sentit que es
mantenen, però depèn de la quantitat
de treball que hi ha cada curs que el
repartiment arribe a més o a menys
gent de la que està inscrita. En
aquests últims anys s'ha creat treball
i no hi ha hagut oposicions amb una
oferta important de places, Í per això
han crescut les borses, s'ha incorpo-
rat més gent a treballar. Certament,
l'augment d'interins significa també
l'augment de treball en precari. Per a
l'STEPV-lv, transformar el treball en
precari en treball estable requereix
preocupar-se també per les persones
que, de fet, ocupen eixos llocs de tre-
ball, especialment quan porten molts
anys de serveis, com és el cas de
milers d'interins i interines, ací i a la
resta de l'Estat. Cal facilitar-los
l'accés als llocs de treball que ja ocu-
pen segons unes regles de joc
democràtiques, la constitució d'unes
borses de treball de forma pública Í
transparent. En definitiva, cal una
política d'ocupació que prioritze les
persones, la seua estabilitat laboral.
Cal un nou sistema d'accés a la Fun-
ció Pública Docent que ho tinga en
compte.

Notes a les retribucions del professorat interí

1. El professorat interí que ocupa
un lloc de treball vacant estarà
d'alta en nòmina fins el 31 d'agost,
en el cas de Primària, i el 14 de
setembre, en Secundària. Els perío-
des de treball que generen el dret a
cobrar les pagues extraordinàries es
distribueixen de la següent manera:
de desembre a maig, la paga com-
pleta que es cobra en la nòmina de
juny; de juny a novembre, la de
desembre. La data de cessament de
final de curs origina un saldo en
nòmina de la fracció corresponent de

la paga de desembre (correspon al
període entre juny i la fi del curs).

2. Al professorat interí que fa
substitucions se li ha d'abonar al
final de cada substitució -de cada
nomenament- la part proporcional de
la paga extraordinària en curs i la de
vacances.

3. El professorat interí que substi-
tuesca càrrecs unipersonals no podrà
exercir la corresponent funció i, en
conseqüència, ni cobrirà l'horari esta-
blert per a realitzar-la ni cobrarà el
corresponent complement retributiu.

Notes a la situació de baixa laboral
per malaltia o accident laboral

1. És obligatori presentar el part
de baixa a partir del segon dia
d'absència del lloc de treball.

2. En cas d'accident laboral, la
prestació de l'atenció sanitària la rea-
litza la Seguretat Social. A continua-

ció, cal que la persona interessada
es pose en contacte telefònic amb el
negociat de Seguretat Social dels
Serveis Territorials (Tel. 96 386 93
30) per tal de comunicar-ho i seguir
les seues instruccions.

1. Naixement del dret a les presta-
cions per atur. Les persones que reu-
nisquen els requisits establerts,
caldrà que sol·liciten la prestació per
atur en el termini màxim de 15 dies
des del cessament dels serveis,

2. Duració de la prestació. Estarà
en funció del període d'ocupació
cotitzada en els 6 anys anteriors a la

situació legal de desocupació. Per
un període mínim de cotització entre
360 i 539 dies (de jornada comple-
ta), la prestació per atur serà de 120
dies. Entre 540 i 719 dies cotitzats,
180 dies de prestació; i així succes-
sivament fins a un màxim de 2.160
dies, que generen 720 dies de pres-
tació.

Benvinguts a la Funció Pública
valenciana. Si ja heu prestat serveis
ací, poques coses us podrem expli-
car que no sapieu ja. Si, procedents
d'una altra comunitat autònoma, heu
aprovat l'oposició i es disposeu a
començar el vostre treball docent al
País Valencià, sigueu benvinguts i
benvingudes a la que des d'ara és
també casa vostra.

Des d'ara mateix sou considerats i
considerades funcionaris i fun-
cionàries en pràctiques, encara
que l'Administració no ho haja regu-
lat mitjançant cap disposició norma-
tiva. De moment, però, heu d'estar
inscrits a la MUFACE, com qualsevol
funcionari de carrera. I ja teniu un
lloc de treball assignat provisional-
ment per enguany. Més endavant,
durant el curs, l'Administració us
nomenarà funcionaris en pràctiques
i regularà el seu exercici com l'última
de les etapes de selecció. Si, com
és més que probable, la supereu,
sereu nomenats funcionaris i fun-
cionàries de carrera des de l'1 de
setembre del 2000.

Per això, durant el primer trimes-
tre del curs 2000-01, haureu de par-
ticipar obligatòriament en el con-
curs de trasllats per tal d'obtenir

uria destinació definitiva, la qual,
com sabeu, per ser la primera, ha de
ser, necessàriament, ací, al País
Valencià. És indispensable que tin-
gueu la titulació de Valencià
escaient per tal d'obtenir un lloc de
treball definitiu.

Una altra possibilitat que tindreu
des del moment que sereu funciona-
ris de carrera és poder obtenir una
comissió de serveis mitjançant la
convocatòria que, almenys fins ara,
obri l'Administració cada curs.

No oblideu que en el moment que
sigueu nomenats funcionaris de
carrera heu de sol·licitar a l'Adminis-
tració el reconeixement de tots els
serveis previs, docents o no
docents, en aquesta o en qualsevol
altra Administració, als efectes dels
triennis i dels sexennis. Ara bé,
durant el curs 1999-00, des del
moment que sigueu funcionaris en
pràctiques, ja podeu sol·licitar el
reconeixement dels serveis docents
previs (model de sol·licitud; Annex I)
realitzats en una província diferent
de la que ara esteu, o en una Admi-
nistració diferent, docent o no
docent, amb la intenció de tenir
avançada la recopilació de la docu-
mentació necessària.
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QUE ES L'STEPV-lv

El Sindicat de Treballadores i Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià - Intersindical Valenciana
és un sindicat d'homes i dones de la Sanitat,
l'Ensenyament, les administracions públiques,
l'Administració local...

Som una organització sindical jove amb més de 20 anys
d'experiència.

Som l'organització majoritària en el sector de
l'Ensenyament, on vam nàixer, i aquesta posició, que es
manté des de les primeres eleccions sindicals
democràtiques, no és fruit de la casualitat ni de la pròtesi
institucional, sinó de més de vint anys d'un treball constant i
de l'aplicació d'un model sindical diferent que ens ha donat
el suport dels treballadors i treballadores.

El nostre sindicat adopta, des del seu origen, una
concepció de la democràcia sustentada sobre l'exercici
constant de "una persona, un vot". La nostra estructura
arrela en el territori, des de les unitats més menudes, el
centre de treball, la localitat i la comarca, a les més grans,
el País Valencià, com a marc on es creuen totes les
relacions humanes: culturals, socials, econòmiques,
polítiques, laborals...

La nostra organització sindical és de classe, ens
considerem treballadores i treballadors, i autònoms
respecte a qualsevol ens públic o privat. No ens agraden ni
la dependència política ni l'econòmica. La nostra
organització sindical és el que l'afilració és capaç de fer.

Practiquem un sindicalisme que abasta, a més dels
àmbits laborals, el món de la cultura, de la solidaritat, de
l'ecologia, de la pau i de l'emancipació de totes les
persones i col·lectius que suporten qualsevol tipus
d'opressió, com a condició indispensable per aconseguir
una societat més justa i un país més saludable.

Treballem per difondre i eixamplar un model sindical
que ha resultat útil per al conjunt dels treballadors i
treballadores, amb independència del sector en el qual
treballen, al temps que volem confluir en la pràctica
amb aquells col·lectius que estiguen interessats en la
construcció d'eixe model sindical, sempre des del
respecte a la mútua sobirania. Per això, la
denominació INTERSINDICAL VALENCIANA és un
projecte de futur, una voluntat de treball per estendre a
tots els sectors aquelles característiques que han de
ser el patrimoni democràtic de qualsevol forma de fer
sindicalisme: el respecte a la voluntat dels treballadors
i treballadores expressada mitjançant la participació
democràtica, alhora que anem vertebrant, des del món
del treball, la societat valenciana.

En definitiva, a PSTEPV-h/ practiquem un sindicalisme
participatiu i independent, on les treballadores i els
treballadors valencians, mitjançant un procés assembleari i
una informació completa i actual, decideixen les directrius
de l'actuació sindical.

Informa't
Participa

Afiliat

QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

anys informant A [ensenyament
<Ves Voctubre í>e /979 Ml-i-Oli. Quaberns ï>e

l'Ensenyament ï>el *Taís ^Valencià informa mensualment
í»e tot allò relacionat amb I ensenyament.

és la tetta revista, la àe I ensenyament.

informaciótrobaràs
www.intersindical.org/stepv

i també a: www xarxaneta.org/stepv

escriu a: stepv@intersindical.org

millorar la informació és millorar la participació

Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià
INTERSINDICAL VALENCIANA

Cognoms: ' Nom:

DNI: NRP: Data d'afiliació:

DOMICILI: Adreça: Telèfon:

Localitat: Codi Postal: E-mail:

Centre de Treball:

Adreça:

Localitat:

Codi Postal: Telèfon:

Mestres Prol. Secundària

E. Infantil | 1 1 Primària ESO

Prof. Tèoiic FP

Batxillerat

Ens. Especialitzats

FP Altres

P. definitiva | | | P. provisional/Expectativa | | Interinitat | | Altre |

ATUR

ESPECIALITAT
Firma

Sr. Director entitat bancària:

Adreça:

Sucursal:

Localitat:

Codi entitat: Codi sucursal: D.C. Número de compte corrent o llibreta

Li pregue curse les oportunes instruccions per a que fins nou ovís i a partir de la dota siguen degudes al meu compte les quantitats
que en concepte de quota lliure el
SINDICAT DE TREBALUDORS 1 TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV-iv)

Cognoms: Nom:

Data Firma


