
QUADERNS DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

extra inici de curs 

2000/01

Guia pràctica per al professorat 
dels centres públics valencians

Informacions útils per al curs 2000-2001

S U M A R I
2 L’accés a la formació

3 Què cal fer per donar-se
d’alta en nòmina

4 Permisos i llicències

5 Com revisar la nòmina

6 Com s’organitzen els
centres educatius

7 Vida administrativa:
Professorat interí i
opositors de 2000

La distribució d'aquesta edició
extraordinària d'ALL-I-OLI respon
a la voluntat de posar a l'abast del
professorat del sistema educatiu
públic valencià un conjunt d'in-
formacions útils sobre relacions
laborals. Amb aquesta intenció,
s'ha posat un èmfasi especial a
explicar les dificultats més fre-
qüents que solen aparèixer en les
relacions amb l'Administració. 

Què cal fer per cobrar la pri-
mera nòmina i com interpretar-la;
quins són els drets bàsics dels tre-
balladors i treballadores de l'en-
senyament públic; com es regula
el sistema de permisos i llicèn-
cies; com s'accedeix a la forma-
ció contínua. Totes aquestes qües-
tions i alguna més troben resposta
a les pàgines següents. De mane-

ra clara, amb una presentació
visual que facilita la consulta,
aquesta revista, amb més de vint
anys de publicació ininterrompu-
da, renova una volta més el seu
compromís de servei als treballa-
dors i treballadores de l'ensenya-
ment del País Valencià. Després
de l'estiu, i a partir de setembre,
ALL-I-OLI seguirà fidel a la cita
mensual amb la seua audiència i
arribarà de manera regular al tots
els centres educatius valencians i
a tota l'afiliació. 

La informació més útil del món
de l'ensenyament -a la qual també
es pot accedir en format digital-
convida tothom a compartir i a
participar activament del projecte
de l’STEPV-Intersindical Valen-
ciana.
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1. Com adquirir el requisit lin-
güístic de coneixement del
valencià (veure l’Ordre de 5 de
febrer de 1997, DOGV de 10-4-
97). 
- La Conselleria d’Educació orga-
nitza cursos de lingüística valen-
ciana 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 0 (100 hores),
Nivell I (85 h) i Nivell II (85 h),
que configuren el Primer Cicle al
f inal 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 exi-
gible per tal d’accedir a qualsevol
lloc de treballl catalogat com a
bilingüe o per fer la docència en
valencià.

El Nivell III (85 h) conforma un
Segon Cicle destinat a professo-
rat especialista en lingüística
valenciana, necessari per a ocu-
par llocs d’aqueixa especialitat
(ESO).
- Es pot accedir directament al
Nivell II després d’haver superat
els dos primers cursos de l’Esco-
la Oficial d’Idiomes de l’assigna-
tura de Valencià o haver superat
el grau Elemental de la Junta
Qualificadora de Coneixements
de Valencià.
- Igualment, s’expedirà directa-
ment el Certificat de Capacitació
a qui acredite haver superat el
Cicle Elemental de Valencià o
Certificat d’Aptitud de Valencià
de les Escoles Oficials d’Idiomes,
juntament amb el certif icat
d’haver realitzat el curs de didàc-
tica.
- La Junta Qual i f icadora de
Coneixement de Valencià (depe-
nent de la Conselleria) fa uns
exàmens equivalents al matei-
xos nivel ls del cursos per a
aquelles persones que ja tenen
coneixements de valencià sufi-

cients o prefereixen preparar-se
pel seu compte. En tot cas, cal
fer el curs de didàctica per tal
d’obtenir el Certificat de Capaci-
tació. Els exàmens es convo-
quen en els mesos de setembre
i febrer.

2. Com adquirir una nova espe-
cialitat del Cos de Mestres
- La Conselleria d’Educació con-
voca tots els anys, en primave-
ra, cursos d’especialització, la
durada dels quals és entre 500 i
540 hores, depenent de l’espe-
cialitat, que habiliten el profes-
sorat. La matrícula és gratuïta i
cal assistir a totes les sessions.
Els cursos de Música, Anglés i
Educació Física (enguany no
s’han convocat), requereixen
una prova inicial per a la supera-
ció de la qual també es fan cur-
sos d’aptituds i coneixements
bàsics.  Per a realitzar la part
pràctica dels cursos cal concer-
tar-la amb un centre educatiu
(Última convocatòria de cursos
d’especialització, Ordre de 3 de
maig de 2000, DOGV de 19 de
maig).
- Els sindicats també realitzen
aquests cursos, prèvia autoritza-
ció de l’Administració.
-  Igualment,  es pot cursar
l’especialitat desitjada a l’Escola
de Magisteri, prèvia convalidació
de determinades assignatures i
crèdits, així com determinades
llicenciatures equivalents a les
especialitats del Cos de Mes-
tres.

3. L’oferta institucional de for-
mació continuada d’enguany
es va publ icar mit jançant la
Resolució de 12 d’abril del 2000
al DOGV del 26-4-00, i pot ser-
vir com a mostra. A més, a més,
hi ha hagut 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 ser nomenat

director o directora del centre),
ajudes per a projectes de forma-
ció del professorat en centres,
ajudes econòmiques per a la
realització de projectes d’inves-
tigació i innovació educativa,
ajudes individuals per activitats
de formació permanent del pro-
fessorat, etc... Totes aquestes
convocatòries solen aparéixer a
la pr imavera en el  DOGV i
l’STEPV-Iv dóna cumplida infor-
mació, amb antelació, a tota la
seua afiliació.

4. Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educa-
tius de la Comunitat Valencia-
na (CEFIRE) tenen una progra-

ma propi d’activitats que us pot
interessar, a més de canalitzar
l’oferta institucional de la Conse-
lleria d’Educació (incloent-hi els
cursos de valencià). 

La relació de CEFIRE i el
número de telèfon és la següent:

- Alacant: 96 510 02 84
- Alcoi: 96 652 05 50
- Alzira: 96 240 43 26
- Benidorm: 96 680 35 53
Extensió Ondara: 96 647 67 55
- Castelló: 96 423 96 48
Extensió Segorbe: 96 471 24 27
- Cheste: 96 251 25 17
- Elda: 96 539 46 39
- Elx: 96 546 23 12
- Gandia: 96 287 27 68
- Godella: 96 364 18 46

Llíria: 96 279 25 69
Tuéjar: 96 163 50 28

- Ontinyent: 96 291 03 13
- Orihuela: 96 674 27 25
- Sagunt: 96 265 02 77
- Torrent: 96 157 20 61
Extensió Utiel: 96 217 32 06
- València: 96 378 70 52
- Vinaròs: 96 445 45 52
Extensió Albocàsser-Morella:
96 442 83 93
- Xàtiva: 96 22819 01
Extensió Aiora: 96 189 00 69

5. Les Universitats Valencia-
nes, mitjançant els seus respec-
tius serveis de formació perma-
nent 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 universita-
ri, per exemple, cursos de post-
grau, màsters, etc. A continuació

us facilitem els telèfons de cada
Universitat.

UNIVERSITAT D’ALACANT
- Institut de Cienciès de l’Edu-

cació (ICE): 965 903 520

UNIVERSITAT DE CASTELLÓ
JAUME I

- Vicerectorat 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’Edu-
cació (ICE): 963 877 094

UNIVERSITAT DE VALÈNCIÀ-
ESTUDI GENERAL

- Servei de Formació Perma-
nent del Professorat: 963 620
061

6. Els Moviments de Renovació
Pedagògica són l’alternativa
indispensable per a l’autoforma-
ció del professorat, des d’un punt
de vista crític, autònom i arrelat a
la pràctica en el centre. Mante-
nen al llarg del curs diverses
ofertes de formació, així com
grups i seminaris de treball, a
més de les Escoles d’Estiu.

- Federació de MRPs-Escola
d’Estiu del País Valencià: 96 389
0732 (Facultat de Filosofia i Cièn-
cies de l’Educació. València).
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La formació: un dret i un deure
Des de l’STEPV-Iv, 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 succeix 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 uni-
versal, 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: “si
vols diners, fes formació”. Els sexennis
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.
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PROCEDIMIENTO ABREVIADO:
Sólo habrá de presentar el certificado de incorporación expedido por la
dirección del centro de destino el profesorado que reúna todas estas
condiciones: los funcionarios de carrera y los opositores de 1999 que,
habiendo cambiado su destino respecto al curso anterior, continuen
destinados en la misma provincia y no hayan cambiado de especialidad
en el caso de pertenecer al Cuerpo de Secundaria (en el caso de
Primaria, el cambio no se tendrá en cuenta). 

PROCEDIMIENTO NORMAL:
Los funcionarios de carrera y los opositores de 1999 que no reúnan las
condiciones anteriores, así como los opositores de 2000 que estén en la
fase de prácticas y todo el profesorado interino, deberán presentar la
documentación siguiente:

A presentar en el Negociado de Personal
1. Impreso de datos personales y bancarios (modelo oficial).
2. Impreso de declaración a efectos de la Ley de Incompatibilidades

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

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

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

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

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

9. Fotocopia del título académico compulsada y fotocopia de ésta.
10. Certificado Médico 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
negociado de Seguridad Social:

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

2. Personal interino que no haya trabajado en la provincia de destino: ade-
más 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 prácticas (oposición de 2000) ha de tramitar

EL ALTA EN MUFACE
con la documentación que se le proporcionará en la Dirección Territorial
de Educación.

PROCEDIMENT ABREUJAT:
Només haurà de presentar el certificat d’incorporació expedit per la
direcció del centre de destinació el professorat que reunesca totes
aquestes condicions: els funcionaris de carrera i els opositors de 1999
que, tot i haver canviat la seua destinació respecte al curs anterior,
continuen destinats dins de la mateixa província i no hagen canviat
d’especialitat en el cas de pertànyer al Cos de Secundària (en el cas de
Primària, el canvi no es tindrà en compte). 

PROCEDIMENT NORMAL:
Els funcionaris de carrera i els opositors de 1999 que no reunesquen les
condicions anteriors, així com els opositors de 2000 que estiguen en la
fase de pràctiques i tot el professorat interí, hauran de presentar la
documentació següent:

A presentar en el Negociat de Personal
1. Imprés de dades personals i bancàries (model oficial).
2. Imprés de declaració a efectes de la Llei d’Incompatibilitats (model

oficial).
3. Imprés 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 figuren 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 impedesca 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’imprés d’alta en la Seguretat Social (TA2)
que se’ls proporcionarà en el mateix negociat.

2. Interins que no hagen treballat en la província de destinació: a més
d’emplenar l’imprés d’alta en la Seguretat Social (TA2), han de pre-
sentar una fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social i una
fotocòpia del DNI.

El professorat en fase de pràctiques (oposició de 2000) ha de tramitar

L’ALTA EN MUFACE
amb la documentació que se li lliurarà a la Direcció Territorial d’Edu-
cació.

Documents que cal
presentar per a l’alta
en  nòmina
El professorat de tots els cossos docents que, per no tenir destinació
definitiva, ha hagut de participar en els actes d’adjudicació de llocs de
treball (presencials o per escrit) previs al començament del curs
2000/2001, ha de presentar en la Direcció Territorial d’Educació
corresponent a la província de destinació la següent documentació:

Documentos a
presentar para el alta
en  nòmina
El profesorado de todos los cuerpos docentes que, por no tener destino
definitivo, ha tenido que  participar en los actos de adjudicación de
puestos de trabajo (presenciales o por escrito) previos al inicio del curso
2000/2001, ha de presentar en la Direcció Territorial d’Educació
correspondiente a la provincia de destino la documentación siguiente:
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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, sexenni...), 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 i 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.

COM REVISAR
LA NOSTRA

NÒMINA

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

Mestres 136.803 69.155 45.561 251.519 3.291.834

Mestres de taller 136.803 85.165 45.752 267.720 3.486.246

P. de Secundària 161.186 85.165 46.093 292.444 3.831.700

Catedràtic/a 161.186 102.010 53.612 336.808 4.364.685

Inspecció Grup B 136. 803 102.010

Inspecció Grup A 161.186 102.010 EO47  190.141 EO47  453.337 5.762.416
EO44  153.024 EO44  416.220 5.317.012

EO47  190.141 EO47  428.954 5.421.054
EO44  153.024 EO44  391.837 4.975.650

Grup A 6.191
Grup B 4.953
Grup C 3.717
Grup D 2.483
Grup E 1.862

Primers sis anys SEXENNI 1 5.787
Pels segons sis SEXENNI 2, des de 1-10-93 9.086
Pels tercers SEXENNI 3, des de 1-10-94 14.763
Pels quarts SEXENNI 4, des de 1-10-95 18.653
Pels cinqué SEXENNI 5, des de 1-10-95 5.487

Triennis Sexennis (tots els cossos)

Règim general de la Seguretat Social*

Taula de retribucions brutes*

INGRESSOS

Cap de Seminari/Departament 9.707
Vice-secretaria 5.713
Coordinació especialitat (Conservatori) 9.707 Direcció CEFIRE o SPEs 63.774
Coordinació especialitat (EEAAOO) 9.707 Especialista SPEs 48.625
Administració Conservatori 5.713 Assessoria CEFIRE 48.625
Cap de divisió FP 9.707 Assessoria Tècnica de Valencià 48.625
Cap de departament FP 9.707 Coordinació Centre Residència 9.707
Administració FP centre tipus A 40.862 Direcció Centre Residència 42.951
Administració FP centre tipus B 40.066 Secretaria Centre Residència 20.892
Administració FP centre tipus C 28.880 Vice-Direcció Centre Residència 20.892

Llocs de treball docent singulars

MUFACE (1,69%) PASSIUS ( 3,86%)
GRUP A 5.768 13.175
GRUP B 4.540 10.369
GRUP C 3.487 7.964
GRUP D 2.759 6.301
GRUP E 2.352 5.372

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

DESCOMPTES
Quota drets passius i MUFACE

* Sense triennis ni sexennis. L’import de les pagues extres és l’equivalent a la suma del sou base i els triennis.
El professorat interí que no ocupa vacant (i per tant no cobra l’estiu) cobrarà al final de cada substitució una liquidació de la part
proporcional de les pagues extres (1/6 per mes de sou) i del mes de vacances (l’equivalent a 2,5 dies per mes treballat).

A la base mensual de tarifa (que es calcula a partir del sala-
ri 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

CENTRES DE SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS
A B C D E H

Direcció 92.894 80.013 72.431 65.568 - 24.886
Vice-direcció 40.862 40.066 28.880 24.886 24.886 -
Cap Estudis 40.862 40.065 28.880 24.886 - -
Secretaria 40.862 40.065 28.880 24.886 - -

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’EOI. Tipus H: Col.legis Homologats Municipals

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL
A B C D E

Direcció 76.128 68.914 49.868 36.869 22.487
Cap Estudis 26.484 24.886 24.086 17.696 -
Secretaria 26.484 24.886 24.086 17.696 -
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

Complements específics d’órgans unipersonals Anys % HAVER REGULADOR (pts./any) HAVER MENSUAL BRUT (14 pagues)

servei GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B
(4.778.590) (3.760.871)

15 26,92 % 1.286.396 1.012.427 91.885 72.316
16 30,57 % 1.460.815 1.149.698 104.344 82.121
17 34,23 % 1.635.711 1.287.346 116.837 91.953
18 37,88 % 1.810.130 1.424.618 129.295 101.758
19 41,54 % 1.985.026 1.562.266 141.788 111.590
20 45,19 % 2.159.445 1.699.538 154.246 121.396
21 48,84 % 2.333.863 1.836.809 166.705 131.201
22 52,50 % 2.508.760 1.974.457 179.197 141.033
23 56,15 % 2.683.178 2.111.729 191.656 150.838
24 59,81 % 2.858.075 2.249.377 204.148 160.670
25 63,46 % 3.032.493 2.386.649 216.607 170.475
26 67,11 % 3.206.912 2.523.921 229.065 180.280
27 70,77 % 3.381.808 2.661.568 241.558 190.112
28 74,42 % 3.556.227 2.798.840 254.016 199.917
29 78,08 % 3.731.123 2.936.488 266.509 209.749
30 81,73 % 3.905.542 3.073.760 278.967 219.554
31 85,38 % 4.079.960 3.211.032 291.426 229.359
32 89,04 % 4.254.857 3.348.680 303.918 239.191
33 92,69 % 4.429.275 3.485.951 316.377 248.997
34 96,35 % 4.604.172 3.623.599 328.869 258.829
35 + 100,00 % 4.778.590 3.760.871 341.328 268.634

JUBILACIÓ LOGSE. La Disposició Transitòria Primera de la Llei Orgànica
9/1995, de 20 de novembre (BOE 278, de 21-X-95), prorroga la Disposició
Transitòria Novena de la LOGSE, referent a la jubilació anticipada del Cos Docent
durant el període d’implantació del nou sistema educatiu (31-8-2002), en els
termes i condicions que s’estableixen en l’esmentada Disposició i en les normes que
la completen i desenvolupen (tenir complits 60 anys, almenys 15 de serveis prestats
a l’Estat a l’efecte de triennis, estar en actiu a data d’1 de gener del 1990 i
romandre ininterrompudament en aquesta situació i des d’eixa data en llocs
docents...).

CÀLCUL DE PENSIONS PER AL 2000

Les pensions experimenten un increment del 2%, amb un tope de 303.960 pessetes brutes.
Haver regulador Grup A = 4.643.836 pts. Haver regulador Grup B = 3.654.816 pts.

JUBILACIONS I PENSIONS
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La itinerància del professorat
del Cos de Mestres

L’organització i funcionament dels centres educatius està regulada, prin-
cipalment, 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  29-6-00 (DOGV 10-7-00), que prorroga la Resolució de
28 de juny de 1999 (DOGV de 13-7-99), la Resolució de 20 de juliol de
1998 (DOGV de 28-7-98), i la Resolució de 21 de juliol de 1997 (DOGV
de 31-7-97),  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 29-6-00 (DOGV de 10-7-00), per la qual es dicten instruc-

cions de l’activitat docent als centres d’Educació Secundària. 
• Mantenen la seua vigència les Resolucions de 9 de juliol de 1998
(DOGV de 27-7-98 i 29-7-98) i la Resolució de 25 de juny de 1999
(DOGV de 30-6-99), corresponents a BUP, COU i batxillerat, excepte en
els apartats corresponents a constitució de grups i confecció d’horaris i
de personal docent. Les referències contingudes a 1998 i 1999, passen
a referir-se a l’any 2000. 
• Queden sense efecte les Resolucions de 9 de juliol de 1998 (DOGV de
28-7-98) i de 25 de juny de 1999 (DOGV de 30-6-99), en els aspectes
referits a ordenació acadèmica i organització de l’activitat docent. 

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 LOPEGCE). Per contra,
l’Ordre de 29 de juny de 1992, obsoleta i inadequada, és complementa-
da cada curs amb les resolucions anuals que, de forma provisional,
actualitzen els criteris organitzatius d’acord amb el nou sistema educa-
tiu. 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 represen-
tem el professorat. Així que la prolongació en el temps d’una normativa
provisional també arrossega una falta de consens permanent.

Altra normativa d’interés
A més a més, hi ha d’altres aspectes força importants sobre els quals
també 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 d’11-6-
98 (DOGV 18-6-98) que fixa el nombre de dies lectius per a cada etapa
educativa i els períodes vacacionals, 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 l’estableix, unilateralment,
l’Administració (Resolució 11-6-00. DOGV 19-6-00).

Com s’organitzen els
centres educatius

En els casos en què al professorat se
li adjudique 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, responent a propos-
tes 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.

El desplaçament del
professorat de Secundària

Marc legal:
- Decret 24/1997, d’11 de febrer (DOGV
17-2-97).
- Ordre per la qual es creen els llocs de
treball itinerants (pendent de publicació
a hores d’ara). 
- 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 i t inerant ha
d’haver un expedient, tramés per la
Direcció Territorial i elaborat per la
Direcció General de Centres, on
consta els centres objecte de la iti-
nerància, nombre d’alumnat i  de
grups, temps d’atenció docent, temps
de desplaçaments i les indemnitza-
cions (en pessetes anuals) correspo-
nents, tant les del trasllat com les
extraordinàries. A la vista d’aquest
expedient és com es coneixen les
condicions concretes en què el pro-
fessorat haurà de realitzar el seu tre-
ball durant el curs.

Criteris sobre planificació 
La Circular de 3 de maig de 1999 fixa,
entre altres, els següents criteris:

1. La itinerància del professorat de
Pedagogia Terapèutica (PT) i Audició i
Llenguatge (AL) està regulada específi-
cament. En el cas d’AL, la itinerància és
entre centres de la mateixa localitat.

2. L’agrupament de centres no
superà el nombre de 5.

3. L’agrupament de l’alumnat serà
el següent:

4. L’horari setmanal aproximat per
grup és aquest:

5. 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  e l
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.

6. 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. 

Àrees Hores

Educació Física Entre 2 i 2’5

Anglés Entre 2’5 i 3

Música Entre 1 i 1’5

Alumnat Grups

Fins a 10 1

Entre 11 i 29 2

Entre 30 i 45 3

Entre 46 i 60 4

Més de 60 5

ARXIU
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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.

Vida administrativa

Bienvenida, bienvenido, a la Fun-
ción Pública valenciana. Si ya has
prestado servicios aquí, pocas cosas
te podremos explicar que no conozas.
Si, procedente de otra comunidad
autónoma, has aprobado la oposición
y te dispones a comenzar tu trabajo
docente en el País Valenciano, ésta
es también, desde ahora, tu nueva
casa.

En este caso serás funcionaria o
funcionario en prácticas. Por de
pronto, debes inscribirte en la MUFA-
CE, como cualquier funcionario de
carrera, una vez que cuentes con un
puesto de trabajo que se te habrá
asignado provisionalmente para el
próximo curso. Más adelante, la
Administración regulará la fase de
prácticas, la última etapa de selec-
ción. Si, como es más que probable,
la superas, el BOE reflejará tu nom-
bramiento de funcionaria o funcio-
nario de carrera con efectos desde
el 1 de septiembre de 2001. 

Por eso, durante el primer trimestre
del curs 2001-02, deberás participar
obligatoriamente en el concurso de
traslados para obtener tu primer desti-
no definitivo, el cual, ha de ser, nece-
sariamente, en alguna población del
País Valenciano. Para ello, si eres de

Educación Infantil y Primaria, es indis-
pensable que cuentes con la titulación
de valenciano pertinente. En cualquier
caso, el conocimiento de la lengua
propia de este país te será de gran
ayuda en la convivencia y en las rela-
ciones personales y profesionales. 

Otra posibilidad que tendrás desde
tu condición de funcionaria o funcio-
nario de carrera será la de poder
obtener una comisión de servicios
mediante la convocatoria anual que,
al menos hasta ahora, presenta la
Administración. 

No olvides que a partir del  nom-
bramiento como funcionaria o funcio-
nario de carrera debes solicitar a la
Administración, si los hubiere, el
reconocimiento de todos los servi-
cios previos, docentes o no docen-
tes, en esta o en cualquier otra Admi-
nistración, a los efectos de percibir
los trienios y los sexenios. No obstan-
te, desde que tomes posesión como
funcionaria o funcionario en prácticas
en septiembre de 2000, ya puedes
solicitar el reconocimiento de los ser-
vicios prestados en otra provincia o
Administración (modelo de solicitud:
Anexo I), con la intención de tener
avanzada la recopilación de la docu-
mentación necesaria.

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, a excepció dels interins de n
ou ingrés en Secundària què, en el
curs 2000/01 s’ordenaran segons el
barem d’ingrés a la borsa. Llevat
d’aquest cas, l’única modificació pos-
sible es produeix perquè determina-
des persones causen baixa a la borsa
corresponent. 

La composició i el funcionament de
les borses estan regulats per un acord
entre l’Administració i els cinc sindi-
cats de la Mesa Sectorial, anomenat
“Pacte sobre provisió de llocs de tre-
ball 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 depén 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 igual al nombre de places exis-
tents, raó per la qual han crescut les
borses, s’ha incorporat més gent a tre-
ballar. Certament, l’augment d’interins
significa també l’augment de treball en
precari. Per a l’STEPV-Iv, transformar
el treball en precari en treball estable
requereix preocupar-se en primer lloc,
per les persones que, de fet, ocupen
eixos llocs de treball, 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 ocupen segons unes regles de
joc democràtiques, que han començat
per la constitució d’unes borses de tre-
ball de forma pública i transparent. En
definitiva, cal una política d’ocupació
que prioritze les persones, la seua
estabilitat laboral. Cal un nou sistema
d’accés a la Funció Pública Docent
que ho tinga en compte.

oposición 2000

interíProfessorat 

Profesorado 

1. El professorat interí de Primària
i Secundària que ocupa un lloc de
treball vacant estarà d’alta en nòmi-
na fins el 31 d’agost de 2001. Els
períodes de treball que generen el
dret a cobrar les pagues extraordinà-
ries es distribueixen de la següent
manera: de desembre a maig, la
paga completa que es cobra en la
nòmina de juny; de juny a novembre,
la de desembre. La data de cessa-
ment de final de curs origina un sal-
do en nòmina de la fracció correspo-
nent 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.

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
realitza la Seguretat Social. A conti-

nuació, cal que la persona interessa-
da es pose en contacte telefònic
amb el negociat de Seguretat Social
dels Serveis Territorials per tal de
comunicar-ho i seguir les seues ins-
truccions.

Notes a les retribucions del professorat interí

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

Notes a la situació d’atur del professorat interí

ARXIU
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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’afiliació 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 l’STEPV-Iv 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.

Què és l’STEPV-Iv

Prof. Secundària Prof. Tècnic FP Ens. EspecialitzatsMestres

ESO AltresFPBatxillerat

informa’t
participa
afilia’t

QUADERNS DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
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