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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 prime-
ra 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 llicències;
com s'accedeix a la formació con-
tínua. Totes aquestes qüestions i
alguna més troben resposta a les
pàgines següents. De manera cla-

ra, amb una presentació visual
que facilita la consulta, aquesta
revista, amb més de vint anys de
publicació ininterrompuda, reno-
va una volta més el seu compro-
mís de servei als treballadors i tre-
balladores de l'ensenyament 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 a tots els cen-
tres educatius valencians i a tota
l'afiliació. 

La informació més útil del món
de l'ensenyament -a la qual tam-
bé es pot accedir en format digi-
tal- convida tothom a compartir i
a participar activament del pro-
jecte de l’STEPV-Intersindical
Valenciana.
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1. Com adquirir el requisit lin-
güístic de coneixement del
valencià (Ordre de 5 de febrer
de 1997, DOGV de 10-4-97). En
primer lloc, cal distingir entre el
nivell de valencià requerit per
presentar-se a les proves d'accés
als cossos docents i la titulació
exigida per impartir docència en
centres que tenen un programa
d'educació bilingüe.
- Respecte al primer cas, a partir
del curs 2001-02, la Generalitat
exigirà el coneixement del
valencià equivalent al nivell
mitjà de la Junta Qualificadora
de Coneixements del Valencià
(JQCV) en les proves per accedir
als cossos docents. Per aquesta
raó, la Conselleria de Cultura i
Educació ha preparat un pla de
formació que consisteix en la
convocatòria d'un curs de prepa-
ració per presentar-se al nivell
mitjà de la JQCV, a realitzar
entre setembre i desembre de
2001. Aquest curs està adreçat al
funcionariat, interí o de carrera,
que ja està exercint la docència
en les escoles i instituts valen-
cians, i per a tots aquells que
hagen finalitzat els estudis uni-
versitaris en setembre d'enguany
i que reunisquen els requisits
acadèmics per a presentar-se a
la convocatòria d'oferta pública
docent de l'any 2002.
Així mateix, es faran convocatò-
ries extraordinàries del nivell
mitjà de la JQCV en els mesos
de gener i març de 2002, per a
que les persones que vulguen
presentar-se a les oposicions tin-
guen la titulació requerida.
- Per poder impartir docència en
programes bilingües, la Conse-
lleria 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
0 (100 hores), Nivell I (85 h.) i

Nivell II (85 h.), que configuren
el Primer Cicle al final del qual
cal fer un curs específic de con-
tingut tècnico-didàctic de 50
hores per tal que us siga expedit
el Certificat de Capacitació, titu-
lació bàsica exigible per tal
d’accedir a qualsevol lloc de tre-
balll catalogat com a bilingüe o
per fer la docència en valencià.

El Nivell III (85 h.) conforma
un Segon Cicle destinat a profes-
sorat 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’Escola
Oficial d’Idiomes de l’assignatu-
ra de Valencià o haver superat el
grau Elemental de la JQCV.
- 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 certificat
d’haver realitzat el curs de
didàctica.
- La JQCV fa uns exàmens equi-
valents als mateixos nivells dels
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 didàcti-
ca per tal d’obtenir el Certificat
de Capacitació. Els exàmens es
convoquen en els mesos de
setembre i febrer.

2. Com adquirir una nova espe-
cialitat del Cos de Mestres
- El curs 2000/01 ha estat l’últim
en què la Conselleria de Cultura
i Educació ha convocat i autorit-
zat cursos d’especialització, per
la qual cosa a partir d’ara aques-
ta capacitació només s’hi pot
obtindre cursant l’especialitat
desitjada a l’Escola de Magisteri,
prèvia convalidació de determi-

nades assignatures i crèdits, així
com determinades llicenciatures
equivalents a les especialitats del
Cos de Mestres. Les persones
que gaudeixen de la condició de
funcionari també poden obtenir
l’especialització superant les pro-
ves d’adquisició de noves espe-
cialitats en les convocatòries
anuals d’oposicions.

3. L’oferta institucional de for-
mació contínua d’enguany es va
publicar al DOGV del 22-3-2001.
Es convoca un total de 394
accions formatives, distribuïdes
al llarg de tot l’any i del conjunt
de la geografia valenciana. S’hi
inclouen cursos de totes les espe-

cialitats i àrees. A més, hi ha
hagut cursos de formació per a
l’exercici de la direcció en cen-
tres públics (és un requisit per a
poder presentar-se com a candi-
dat/a o per a ser nomenat direc-
tor o directora del centre), ajudes
per a projectes de formació del
professorat en centres, ajudes
econòmiques per a la realització
de projectes d’investigació i
innovació educativa, ajudes indi-
viduals per activitats de formació
permanent del professorat, etc.
Totes aquestes convocatòries
solen aparéixer a la primavera
en el DOGV, i l’STEPV-Iv dóna
cumplida informació, amb ante-
lació, a tota la seua afiliació.

4. Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius
de la Comunitat Valenciana
(CEFIRE) tenen un programa
propi d’activitats que us pot inte-
ressar, a més de canalitzar l’ofer-
ta institucional de la Conselleria
d’Educació (incloent-hi els cursos
de Valencià). 

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

Alacant: 965100284; Alcoi: 96
6520550; Alzira: 962404326; Be-
nidorm: 966803553; Extensió
On-dara: 966476755; Castelló:
9642 39648; Extensió Segorbe:
964712 427; Cheste: 962512517;
Elda: 965394639; Elx: 965462312;
Gandia: 962872768; Godella:
963641846; Llíria: 962792569;
Tuéjar: 961635028; Ontinyent:
962910313; Orihuela: 9667427-
25; Sagunt: 962650277; Torrent:
961572061; Extensió Utiel: 962-

173206; València: 963787052;
Vinaròs: 964454552; Extensió
Albocàsser-Morella: 964428393;
Xàtiva: 962281901; Extensió Aio-
ra: 961890069.

5. Les universitats valencianes
també fan una oferta de formació
que pot abastar el seu professo-
rat i també el de l’àmbit no uni-
versitari; per exemple, cursos de
postgrau, màsters, etc.
Universitat d’Alacant: Institut de
Ciències de l’Educació (ICE):
965903 520.
Universitat Jaume I de Castelló:
Vice-rectorat de Professorat:
964345686.
Universitat Miguel Hernández
d’Elx: Vice-rectorat d’Ordenació
Acadèmica i Professorat:
966658627.
Universitat Politècnica de Valèn-
cia, Institut de Ciències de l’Edu-
cació (ICE): 963877094.
Universitat de València-Estudi
General: Servei de Formació
Permanent: 963620061.

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 d’MRPs-Escola
d’Estiu del País Valencià:
963890732 (Facultat de Filosofia i
Ciències de l’Educació, Valèn-
cia).
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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 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 pre-
conitzem 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 forma-
ció”. 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 formació de qualitat i de
qui no vol retribuir de forma igual la
mateixa responsabilitat. Nosaltres ente-
nem que un salari digne, igual per a qui
té les mateixes responsabilitats, ha de
retribuir al mateix temps la tasca docent
i la formació necessària per a poder rea-
litzar-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 2000 que,
habiendo cambiado su destino respecto al curso anterior, continúen
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 2000 que no reúnan las
condiciones anteriores, así como los opositores de 2001 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. Tres fotocopias del DNI o 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.

ALTA EN MUFACE
El profesorado en fase de prácticas (oposición de 2001) 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 2000
que, tot i haver canviat la seua destinació respecte al curs anterior,
continuen destinats dins 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 2000 que no reunesquen les
condicions anteriors, així com els opositors de 2001 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.  Tres fotocòpies del DNI o 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.

ALTA EN MUFACE
El professorat en fase de pràctiques (oposició de 2001) ha de tramitar
l’alta en MUFACE amb la documentació que se li lliurarà a la Direcció
Territorial d’Educació.

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
2001/2002, 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  nómina
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
2001/2002, ha de presentar en la Dirección Territorial d’Educación
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, sexennis...), 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.

- descomptem 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 és = A - C - D.
5. Si de cas existiren 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

NÒMINA
2001

Sou base C. destí C.específic T. mensual T. anual
Mestres 139.540 70.539 53.612 263.691 3.443.372

(20.695’08 )

Mestres de taller 139.540 86.869 53.807 280.216 3.641.672
(21.886’89 )

P. de Secundària 164.410 86.869 54.155 305.434 3.994.028
(24.004’59 )

Catedràtic/a 164.410 104.051 61.824 330.285 4.292.240
(25.796’88 )

Inspecció Grup B 139. 540 104.051

Inspecció Grup A 164.410 104.051
EO47  191.779 EO47  460.240 5.851.700

(35.169’43 )
EO44  153.920 EO44  422.381 5.397.392

(32.438’98 )

EO47  191.779 EO47  435.370 5.503.520
(33.076’82 )

EO44  153.920 EO44  397.511 5.049.212
(30.346’38 )

Grup A 6.315
Grup B 5.053
Grup C 3.792
Grup D 2.533
Grup E 1.900

Primers sis anys SEXENNI 1 5.903
Pels segons sis SEXENNI 2, des d’1-10-93 9.268
Pels tercers SEXENNI 3, des d’1-10-94 15.058
Pels quarts SEXENNI 4, des d’1-10-95 19.026
Pels cinquens SEXENNI 5, des d’1-10-95 5.597

Triennis Sexennis (tots els cossos)

Règim General de la Seguretat Social*

IRPF

Taula de retribucions brutes*

INGRESSOS

Cap de Seminari/Departament 9.901
Vice-secretaria 5.827
Coordinació especialitat (Conservatori) 9.901 Direcció CEFIRE o SPEs 65.050
Coordinació especialitat (EEAAOO) 9.901 Especialista SPEs 49.598
Administració Conservatori 5.827 Assessoria CEFIRE 49.598
Cap de divisió FP 9.901 Assessoria Tècnica de Valencià 49.598
Cap de departament FP 9.901 Coordinació Centre Residència 9.901
Administració FP centre tipus A 41.680 Direcció Centre Residència 43.810
Administració FP centre tipus B 40.865 Secretaria Centre Residència 21.310
Administració FP centre tipus C 29.457 Vice-direcció Centre Residència 21.310

Llocs de treball docent singulars

MUFACE (1,69%) PASSIUS ( 3,86%)
GRUP A 6.005 13.715
GRUP B 4.726 10.794
GRUP C 3.630 8.290
GRUP D 2.872 6.559
GRUP E 2.448 5.592

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 94.753 81.613 73.879 66.878 - 25.382
Vice-direcció 41.680 40.865 29.457 25.382 25.382 -
Cap Estudis 41.680 40.865 29.457 25.382 - -
Secretaria 41.680 40.865 29.457 25.382 - -

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 77.651 70.293 50.865 37.608 22.938
Cap Estudis 27.014 25.383 24.568 18.050 -
Secretaria 27.014 25.383 24.568 18.050 -
Responsable < 3 unitats 9.902
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’Òrgans unipersonals Anys % HAVER REGULADOR (Ptes./any) HAVER MENSUAL BRUT (14 pagues)

servei GRUP A GRUP B GRUP A GRUP B
(4.974.512) (3.915.066)

15 26,92 % 1.339.139 1.053.936 95.653 75.281
16 30,57 % 1.520.708 1.196.863 108.622 85.488
17 34,23 % 1.702.775 1.340.127 121.627 95.723
18 37,88 % 1.884.345 1.483.027 134.596 105.930
19 41,54 % 2.066.412 1.626.318 147.601 116.166
20 45,19 % 2.247.982 1.769.218 160.570 126.372
21 48,84 % 2.429.552 1.912.118 173.539 136.580
22 52,50 % 2.611.619 2.055.410 186.544 146.815
23 56,15 % 2.793.188 2.198.310 199.513 157.022
24 59,81 % 2.975.256 2.341.601 212.518 167.257
25 63,46 % 3.156.825 2.484.501 225.487 177.464
26 67,11 % 3.338.395 2.627.401 238.457 187.671
27 70,77 % 3.520.462 2.770.692 251.462 197.907
28 74,42 % 3.702.032 2.913.592 264.431 208.114
29 78,08 % 3.884.099 3.056.883 277.436 218.349
30 81,73 % 4.065.669 3.199.783 290.405 228.556
31 85,38 % 4.247.283 3.342.683 303.374 238.763
32 89,04 % 4.429.305 3.485.975 316.379 248.998
33 92,69 % 4.610.875 3.628.875 329.348 259.205
34 96,35 % 4.792.942 3.772.166 342.353 269.440
35 + 100,00 % 4.974.512 3.915.066 355.322 279.648

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...).

Les pensions experimenten un increment del 2%,  però després d´haver-les actualitzades
amb un 2´1% sobre el total de la pensió del 2000, per la desviació de l’IPC, amb un límit de

316.422 pessetes mensuals brutes. 

JUBILACIONS I PENSIONS

Les retencions per l’IRPF s’han de personalitzar en cada cas, en funció de circumstàncies
familiars i de la percepció salarial bruta anual. Podeu utilitzar un programa informàtic

preparat per l’Agència Tributària, al qual s’accedix des de www.intersindical.org

Les retribucions brutes han pujat un 2%, però el complement específic ha augmentat a més amb l’aplicació de l’acord retributiu de 1999. L’STEPV-Iv entén que no
s’han negociat les retribucions d’enguany i, per això, considerem aquesta taula salarial provisional.
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La itinerància del professorat
del Cos de Mestres

L’organització i el funcionament dels centres educatius estan regulats,
principalment, 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  15-6-01 (DOGV 29-6-01), 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. Les dates de 1997, 1998 i 1999 queden referides a 2001.

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 ins-

truccions 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. 
• Resolucions de 14 i 15 de juny de 2001 (DOGV de 29-6-01), que dicten
instruccions referides a ordenació acadèmica i organització de l’activitat
docent en Cicles Formatius i en Educació Secundària. 

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 repre-
sentem el professorat. Així que la prolongació en el temps d’una norma-
tiva 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 comença-
ment i d’acabament del curs i els dies festius l’estableix, unilateralment,
l’Administració (Resolució 4-5-01. DOGV 10-5-01).

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
excepcionalment 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 publi-
cació a hores d’ara). 
- Instruccions de 29 de juny de 1999,
de les Direccions Generals de Centres
Docents i d’Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística, sobre
professorat 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
expedient, tramés per la Direcció
Territorial i elaborat per la Direcció
General de Centres, on consten els
centres objecte de la itinerància, nom-
bre d’alumnat i de grups, temps
d’atenció docent, temps de desplaça-
ments i les indemnitzacions (en pesse-
tes anuals) corresponents, tant les del
trasllat com les extraordinàries. A la
vista d’aquest expedient és com es
coneixen les condicions concretes en
què el professorat haurà de realitzar el
seu treball 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 especí-
ficament. En el cas d’AL, la itinerància
és entre centres de la mateixa locali-
tat.

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
desplaçament 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.

6. El desplaçament propi de la iti-
nerància i objecte d’indemnització és
el que es fa entre el centre d’adscrip-
ció 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
cotitzat en els 6 anys anteriors a la

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

Vida administrativa

Bienvenida, bienvenido, a la
Función Pública valenciana. Si ya
has prestado servicios aquí, pocas
cosas te podremos explicar que no
conozcas. Si, procedente de otra
comunidad autónoma, has aproba-
do 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
MUFACE, como cualquier funcio-
nario de carrera, una vez que
cuentes con un puesto de trabajo
que se te habrá asignado provisio-
nalmente para el próximo curso.
Más adelante, la Administración
regulará la fase de prácticas, la
última etapa de selección. Si, como
es más que probable, la superas, el
BOE reflejará tu nombramiento de
funcionaria o funcionario de
carrera con efectos desde el 1 de
septiembre de 2002. 

Por eso, durante el primer tri-
mestre del curso 2002-03, deberás
participar obligatoriamente en el
concurso de traslados para obte-
ner tu primer destino definitivo, el
cual ha de ser, necesariamente, en
alguna población del País Valen-
ciano. Para ello, si eres de Educa-

ción Infantil y Primaria, es indis-
pensable que cuentes con la titula-
ción de Valenciano pertinente. En
cualquier caso, el conocimiento de
la lengua propia de este país te
será de gran ayuda en la conviven-
cia y en las relaciones personales y
profesionales. 

Otra posibilidad que tendrás
desde tu condición de funcionaria
o funcionario 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 fun-
cionario 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
Administración, a los efectos de
percibir los trienios y los sexenios.
No obstante, desde que tomes
posesión como funcionaria o fun-
cionario en prácticas, en septiem-
bre de 2001, ya puedes solicitar el
reconocimiento de los servicios
prestados en otra provincia o
Administración (modelo de solici-
tud: Anexo I), con la intención de
tener avanzada la recopilación de
la documentación 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 2000, 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’especia-
litat corresponent. L’ordenació de les
persones dins cada borsa és estàtica,
no canvia d’un curs per al següent, a
excepció dels interins de   nou ingrés
en Secundària, que, en el curs
2001/02 s’ordenaran segons el barem
d’ingrés a la borsa. Llevat d’aquest
cas, l’única modificació possible es
produeix perquè determinades per-
sones causen baixa a la borsa corres-
ponent. 

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

treball 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 inscri-
ta. En aquests últims anys s’ha creat
treball i no hi ha hagut oposicions
amb una oferta igual al nombre de
places existents, raó per la qual han
crescut les borses, s’ha incorporat
més gent a treballar. 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 reque-
reix 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 treball de forma
pública i transparent. En definitiva,
cal una política d’ocupació que prio-
ritze les persones, la seua estabilitat
laboral. Cal un nou sistema d’accés
a la Funció Pública Docent que ho
tinga en compte.

oposición 2001

interíProfessorat 

Profesorado 1. El professorat interí de Primà-
ria i Secundària que ocupa un lloc
de treball vacant estarà d’alta en
nòmina fins el 31 d’agost de 2002.
Els períodes de treball que generen
el dret a cobrar les pagues extraor-
dinàries 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 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 subs-
titucions se li ha d’abonar al final de
cada substitució -de cada nomena-
ment- la part proporcional de la paga
extraordinària en curs i la de vacan-
ces.

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 con-

tinuació, cal que la persona inte-
ressada es pose en contacte telefò-
nic amb el Negociat de Seguretat
Social dels Serveis Territorials per
tal de comunicar-ho i seguir les
seues instruccions.

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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L'anunci del president
Zaplana d'arribar a un
pacte per resoldre la

precarietat en què es troben
més de 25.000 interins al
servei de la Generalitat ha
iniciat una negociació de la
Mesa General de la Funció
Pública que ha suscitat les
lògiques expectatives, però
també recels i fins i tot l'o-
berta oposició de sectors del
personal fix, convenient-
ment atiada per un cert
oportunisme sindical que
ha passat fins ara de la pre-
carietat. Acabe com acabe
la negociació, el bo i cert és
que, fins ara, any rere any
ha augmentat el grau de
precarietat laboral en el
sector públic, i això ocorre
malgrat que la majoria dels
llocs de treball que s'ocu-
pen per interins són fixos,
estructurals, que en diuen
els economistes. Cal recor-
dar que la dimensió d'a-
questa precarietat és supe-
rior al  25% a l'Administra-
ció del Consell, afecta unes
3.800 persones aproxima-
dament i no es convoquen
proves d'accés des de 1995;
voreja el 25% a l'ensenya-
ment, unes 10.000 perso-
nes, i encara que es convo-
quen places tots els anys,
són menys que les que se'n

creen de noves. En Sanitat,
la precarietat afecta a 9.340
persones, un 29%, i s'estan
fent proves d'accés ara
mateix, però corresponents
a l'Oferta d'Ocupació de
1994! I tot açò referit a plan-
tilla "orgànica", és a dir,
places creades ofi-
cialment sense
comptar les que
funcionen de fet.
Per entendre'ns,
els cens de treba-
lladors i treballa-
dores del sector de
la salut és de 41.495 perso-
nes, mentre la plantilla
orgànica és de 32.492. Per
tant, la iniciativa de Pre-
sidència no sols és oportu-
na, sinó tardana. La preca-
rietat laboral és molt més
que un concepte laboral; té
una lectura social i perso-
nal, fins i tot política, que
s'ha d'incloure necessària-
ment en la comprensió de

les seues conseqüències.
S'han usat i s'usen llocs de
treball per fer favors o per
controlar políticament l'Ad-
ministració, molt sovint en
detriment dels drets de ter-
ceres persones, o de la pro-
fessionalitat i de la qualitat

del servei públic. Aquesta
és la causa principal de
l'objecció manifestada pels
sectors més reticents a una
mal anomenada "solució
final" al problema dels inte-
rins en l'àmbit de l'Admi-
nistració del Consell. La
justa i desitjada estabilitat
laboral s'ha de compatibilit-
zar amb els drets del perso-
nal fix a ocupar per concurs

públic qualsevol lloc de tre-
ball adjudicat "digital-
ment" a personal interí, a la
promoció interna, a la
millora de l'ocupació i a la
mobilitat funcional i
geogràfica, garanties que
s'han donat ininterrompu-

dament des de
1985 al sector
d'Ensenyament i,
per tant, no hi ha
picabaralles entre
personal interí i
fix. L'estabilitat
del personal interí

ha de partir d'un sistema
transparent de borses de
treball, única porta d'entra-
da al treball, i ha d'abocar a
un sistema d'accés a la con-
dició de funcionaris de
carrera que reconega l'ex-
periència i els serveis pres-
tats.La solució a la precarie-
tat dels interins ha de supo-
sar simultàniament la fi d'u-
na llarga etapa en què

l'Administració ha estat ins-
trumentalitzada en benefici
propi. Les mesures adients
per acabar amb la precarie-
tat han de ser les que apor-
ten estabilitat al funciona-
ment dels serveis públics i
alhora no tenen un cost
personal per a qui està fent
la feina des de fa anys.

Els sistemes de provisió
de personal -de selecció/
competició, perquè no hi ha
treball per tothom- han de
permetre que qui tinga un
treball en precari i hi haja
accedit de manera legal,
neta i transparent, hi puga
romandre. La simple convo-
catòria d'oposicions quan hi
ha milers de persones que
ja ocupen els llocs de treball
que s'ofereixen du a bes-
canviar unes persones per
altres. Així, s'acabaria amb
la precarietat dels llocs de
treball a canvi d'empitjorar
la de les persones que
siguen foragitades del siste-
ma. Cal consolidar el treball
existent i crear-ne de nou.
Cal que treballe qui ja tre-
balla i que accedesca a un
nou lloc de treball qui enca-
ra no en té. Cal contemplar
totes les formes de precarie-
tat. I cal netejar l'Adminis-
tració de pràctiques nepo-
tistes i clientelars.

De precar ietats  
i  p icabaral les

“Cal que treballe qui ja treballa 
i que accedesca a un nou lloc de

treball qui encara no en té.”

Sobre la situació dels Interins al servei de la Generalitat


