
ÈPOCA IV - Núm.181 QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

Adjudicacions del professorat 2004

Tot el que necessites
per a moure't a l'aula

U n any més, el Sindicat de Tre-
balladors i Treballadores de
l'Ensenyament del País Valen-

cià-Intersindical Valenciana acudeix
puntual amb aquesta edició extraor-
dinària d'All-i-oli als actes presen-
cials d'adjudicació de places del pro-
fessorat al servei de la Generalitat.

En aquest exemplar s'hi inclou
tota la informació relativa a les
diferents convocatòries: persones
aprovades en l'oposició del 2004,
provisionals del Cos de Mestres pen-
dents de destinació, professorat de
Secundàr ia i Ensenyaments de
Règim Especial en expectativa i pro-
fessorat interí.

A més, es recullen les novetats
sobre el desenvolupament de la LOQE
i les Instruccions per a l'inici del curs

2004-2005 al País Valencià. De mane-
ra clara, amb una presentació que
facilita la consulta, aquesta revista,
amb 25 anys de publicació ininte-
rrompuda, renova una vegada més el
seu compromís de servei a les treba-
lladores i els treballadors de l'ense-
nyament.

En format digital el Sindicat també
ofereix a través del web (www.inter-
sindical.org) la informació del món
de l 'ensenyament més útil, una
informació que s'hi actualitza diària-
ment. De fet, és la pàgina d'educació
més visitada (dos milions d'entrades
des de la seua creació).

A l 'STEPV-Iv tu decideixes. Per
això, et convidem a participar activa-
ment en el projecte de la Intersindi-
cal Valenciana.

S U M A R I
La formació,
un dret i un deure

3 Salut laboral / Alta en nòmina

4 Itineràncies / Organització
dels centres

1 Vida administrativa: Interins
i opositors 2004

O Reivindicacions professorat
interí / Paralització LOQE

pàgines COM REVISAR LA NÒMINA
centrals PERMISOS i LLICÈNCIES

EXCEDÈNCIES i PERMUTES
COBRAMENT DE SEXENNIS



2 Al l - i -o l i  181   -   Ju l io l   2004 EXTRA INICI DE CURS 2004/05

La formació, un dret i un deure

CAPACITACIÓ 
LINGÜÍSTICA

Com adquirir el 
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 pre-
sentar-se a les proves d'accés als cos-
sos docents i la titulació exigida,
almenys fins el curs 2001/02, per
impartir docència en centres
d’Infantil i Primària que tenen un
programa d'educació bilingüe.

a) Respecte al primer cas, a partir
del curs 2001-02, la Generalitat ha
d’exigir 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. Aquest
coneixement s’acredita bé mitjan-
çant una prova prèvia al procés
selectiu pròpiament dit o per l’acre-
ditació mitjançant les titulacions
reconegudes a l’efecte: Llicenciatura
en Filologia Valenciana; títol de
Mestre de Valencià; certificat de
capacitació; certificat d’aptitud per a
l’ensenyament en valencià; certificat
de grau superior o de grau mitjà de
la JQCV; certificat universitari acre-
ditatiu d’haver superat el Nivell II
del Pla de formació lingüístico-tèc-
nica en valencià del professorat no
universitari; certificat universitari
que acredite haver superat el curs
superior o el curs mitjà de
Lingüística Valenciana i la seua
Didàctica; certificat d’aptitud de
Valencià expedit per les Escoles
Oficials d’Idiomes (EOI); certificat
acadèmic d’haver superat el cicle

elemental de Valencià expedit per les
EOI; acreditació d’haver cursat i
aprovat la matèria de Valencià en
tots els cursos del BUP, d’FP o del
Batxillerat vigent (l’exclusió de la
llicenciatura de Filologia Catalana va
ser recorreguda pel Sindicat davant
els tribunals de Justícia, un recurs
que ha estat estimat en primera ins-
tància).

b) Si es manté l’establit fins el curs
2001/02, per a poder impartir
docència en programes bilingües de
col·legis d’Infantil i Primària es
requereix, almenys, el certificat de
capacitació. Per a obtindre’l, la

Conselleria d’Educació organitza
cursos de Lingüística Valenciana i de
la seua Didàctica tots els anys. La
convocatòria i la matrícula sol rea-
litzar-se pel mes d’octubre i el
començament del curs pel gener. El
primer cicle consta del nivell 0 (100
hores), nivell I (85 h.) i nivell II (85
h.), al final del qual cal fer un curs
específic de contingut tècnico-
didàctic de 50 hores. El nivell III (85
h.) conforma un segon cicle desti-
nat a professorat especialista en
Lingüística Valenciana, necessari
per a ocupar llocs d’aqueixa especia-
litat en ESO, i faculta per a l’obten-
ció del títol de Mestre de Valencià.

Es pot accedir directament al nivell
II després de superar els dos primers
cursos de l’EOI de l’assignatura de
Valencià o haver superat el grau ele-
mental de la JQCV. Igualment, s’ex-
pedirà directament el certificat de
capacitació a qui acredite haver
superat el cicle elemental de
Valencià o el certificat d’aptitud de
Valencià de les EOI, juntament amb
el certificat d’haver realitzat el curs
de Didàctica i també als titulats uni-
versitaris que hagen cursat 24 crè-
dits vinculats a les àrees de coneixe-
ment de Filologia Catalana i
Didàctica de la Llengua i la
Literatura.

La JQCV realitza uns exàmens
equivalents 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 Didàctica per tal d’obtenir el
certificat de capacitació. Els exà-
mens es convoquen pels mesos de
setembre i febrer.

ADQUISICIÓ DE NOVES
ESPECIALITATS

Com adquirir una nova 
especialitat del Cos de
Mestres
Es pot obtenir una nova especialit-
zació cursant l’especialitat desitja-
da a l’Escola de Magisteri, prèvia
convalidació de determinades assig-
natures i crèdits, així com determi-
nades llicenciatures equivalents a
les especialitats del Cos de Mestres.
Aquells que tinguen la condició de
funcionari també poden obtenir
l’especialització superant les proves
d’adquisició de noves especialitats
en les convocatòries anuals d’oposi-
cions.

Com adquirir una nova
especialitat del Cos de
Professorat de
Secundària i de Règim
Especial
L'adquisició de noves especialitats
per als funcionaris s'obté superant
les proves d'adquisició de noves
especialitats en les convocatòries de
concurs-oposició, sempre que es
convoquen places de l'assignatura.

A quest Sindicat sempre ha considerat que la for-
mació permanent del professorat és, al mateix
temps, un dret i un deure. És inseparable de la

condició docent l’actualització permanent dels coneixe-
ments professionals, així com la recerca i la investiga-
ció sobre tot allò que ens succeeix a la nostra pràctica
docent. La formació és també una condició indispensa-
ble per a l’autonomia personal i el treball cooperatiu.
Per totes aquestes raons, la formació ha de formar part

de la jornada de treball del professorat i ha de ser una
responsabilitat de l’Administració que l’oferta institu-
cional tinga un caràcter universal, al mateix temps que
s’ha de donar entrada a les iniciatives del mateix pro-
fessorat. 

Una conseqüència directa del model de formació que
el Sindicat preconitza és l’oposició al sistema retributiu
anomenat de “sexennis”, per tal com fa de la formació
una opció voluntària i, a més, la converteix en una mer-

caderia: “Si vols diners, fes formació”. Els sexennis són
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. STEPV-Iv entén que un
salari digne, igual per a qui té les mateixes responsabi-
litats, ha de retribuir al mateix temps la tasca docent i
la formació necessària per a poder realitzar-la amb un
bon nivell de qualitat.

OFERTA 
INSTITUCIONAL 
DE FORMACIÓ

L’oferta institucional de formació
continuada es va publicar al DOGV
del 10-3-04 i es tracta de la
Resolució de 23-2-04 de la Direcció
General de la Funció Pública, mitjan-
çant la qual es convoca un extens
repertori d’accions formatives, dis-
tribuïdes al llarg de tot l’any i del
conjunt de la geografia valenciana.
S’hi inclouen cursos de totes les
especialitats i àrees. A més es convo-
quen ajudes per a projectes de for-
mació del professorat en centres,
ajudes econòmiques per a la realit-
zació de projectes d’investigació i
innovació educativa, ajudes indivi-
duals per activitats de formació per-
manent del professorat, etc. Totes
aquestes convocatòries solen aparéi-
xer a la primavera al DOGV, i el
Sindicat dóna complida informació,

amb antelació, a tota la seua afilia-
ció.

Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius de la
Comunitat Valenciana (CEFIRE), a
més de canalitzar l’oferta institucio-
nal de la Conselleria d’Educació
–incloent-hi els cursos de Valencià–,
tenen un programa propi d’activi-
tats que pot interessar al professo-
rat. La relació de CEFIRE i el núme-
ro de telèfon és la següent: 

Alacant: 965100284 
Alcoi: 966520550
Alzira: 962404326

Benidorm: 966803553
Extensió Ondara: 66476755

Castelló de la Plana: 964239648
Extensió Segorbe: 964712427

Cheste: 962512517
Elda: 965394639
Elx: 65462312

Gandia: 962872768
Godella: 963641846
Llíria: 962792569
Tuéjar: 961635028

Ontinyent: 962910313
Orihuela: 966742725
Sagunt: 962650277
Torrent: 961572061

Extensió Utiel: 62173206
València: 963787052
Vinaròs: 964454552

Extensió Albocàsser-Morella:
964428393

Xàtiva: 962281901
Extensió Aiora: 961890069

Les universitats valencianes
també fan una oferta de formació
que pot abastar el seu professorat i
també el de l’àmbit no universitari;
per exemple, cursos de postgrau,
màsters, etc.

Universitat d’Alacant, Institut de
Ciències de l’Educació (ICE):

965903520
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
València, Institut de Ciències de

l’Educació (ICE): 
963877094 

Universitat de València-Estudi
General, Servei de Formació

Permanent: 
963620061

ELS MOVIMENTS DE
RENOVACIÓ

PEDAGÒGICA

Els Moviments de Renovació
Pedagògica són l’alternativa indis-
pensable per a l’autoformació del
professorat, des d’un punt de vista
crític, autònom i arrelat a la pràcti-
ca en el centre. Mantenen al llarg

del curs diverses ofertes de forma-
ció, així com grups i seminaris de
treball, a més de les Escoles d’Estiu.
Cal dirigir-se a la Federació d’MRPs o
el web fmrppv@fmrppv.org

MRP Escola d’Estiu del País
Valencià Gonçal Anaya: 

Tel. 963983857 
eecc@fmrppv.org

MRP Escola d’Estiu de Castelló:
Tel. 964224627
eecs@fmrppv.org. 

MRP Escola d’Estiu Marina-Safor:
Tel. 962800204
eems@fmrppv.org. 

MRP Escola d’Estiu del País
Valencià Terres del Sud: 

Tel. 965457165
eets@fmrppv.org.

MRP Col·lectiu de Mestres 
de la Safor: 

Tel. 620208047
cms@fmrppv.org

MRP Col·lectiu d’Ensenyants 
de la Ribera, Coderi:
coderi@fmrppv.org
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Documentació a presentar per a donar-se d’alta en nòmina 

La salut laboral en quatre paraules
E studi de les condicions de tre-

ball i la influència d’aquestes
condicions en l’estat físic, men-

tal i social del treballador i de la tre-
balladora a causa de la realització
d’una tasca específica.” La definició
està inspirada en el concepte de salut
de l’Organització Mundial de la Salut
(OMS): la salut és un estat de benes-
tar físic, mental i social, i no sols
l’absència de dany i de malaltia. Des
d’aquesta perspectiva, la cultura de la
prevenció ha de substituir la inèrcia
dels fets consumats, de tal manera
que les mesures per garantir la segu-
retat i la prevenció dels riscos labo-
rals ha d’integrar-se en les fórmules
organitzatives i de gestió empresarial
i impregnar totes les estratègies asso-
lides per les empreses per dur enda-
vant les seues activitats.

Què ha fet fins ara el
Sindicat?
STEPV-Iv ha promogut campanyes per
informar els treballadors i les treba-
lladores docents de qüestions relacio-
nades amb la salut laboral i per rei-
vindicar una millora substancial de
les condicions laborals mitjançant l’a-
plicació de polítiques preventives. La
campanya “Pengem les claus” plan-
tejava millores en les condicions de
treball en llocs considerats itinerants.
“Pel reconeixement de les nostres

malalties professionals” era una
altra campanya que pretenia, mitjan-
çant una nova catalogació de les
malalties i accidents laborals conside-
rats fins ara fortuïts, que s’hi comen-
çaren a aplicar mesures preventives
des de tots els àmbits de gestió de
l’Administració educativa. A més a
més, el Sindicat va participar el 2003
en les Jornades de la Confederació
d’STEs sobre “Riesgos psicosociales
en la enseñanza”, celebrades a
Valladolid. Des del Comité de
Seguretat i Salut Laboral, la repre-
sentació del Sindicat ha encapçalat la
denúncia de situacions concretes que

produïen un deteriorament greu de
les condicions de treball individuals i
col·lectives del professorat a deter-
minats centres educatius públics.   

La salut laboral a 
través dels seus òrgans
El Comité de Seguretat i Salut Laboral
és un òrgan paritari format per 70
membres, 35 dels quals representen
l’Administració i l’altra meitat –els
delegats i les delegades de Prevenció–
corresponen a la representació dels
sindicats, organitzats segons la pro-
porció que indiquen els resultats de
les eleccions sindicals a l’ensenya-
ment públic. A més del Comité, hi ha
la Mesa Sectorial de Salut Laboral,
espai on es negocia sobre calendari
aquestes qüestions.

Què fan els delegats
de Prevenció del
Sindicat

Els delegats i les delegades de
Prevenció de l’STEPV-Iv col·laboren
amb la Conselleria en la millora de
l’acció preventiva, promouen i
fomenten la cooperació dels treba-
lladors i les treballadores en l’exe-
cució de la normativa sobre preven-

ció de riscos laborals. Els delegats
han de ser consultats per
l’Administració, amb caràcter previ
a la seua execució, quant a les deci-
sions referides a la consulta dels
treballadors i treballadores. Els
delegats exerceixen un treball de
vigilància i control sobre el compli-
ment de la normativa de prevenció
de riscos laborals.

Normativa reguladora
sobre salut laboral 
a l’ensenyament
- Llei 31/1995, de 8/XI/95 (BOE
10/XI/95). Llei de Prevenció de
Riscos Laborals.
- Reial Decret 39/1997, de 17/I/97
(BOE 31/I/97). Reglament dels
Serveis de Prevenció.
- Decret 123/2001, de 10 de juliol, de
la Generalitat Valenciana.
Desenvolupament normatiu al País
Valencià.
- Reial Decret 780/1998, de 30/IV/98
(BOE 1/V/98/. Modifica RD 39/1997.
- Llei 39/1999, de 5/XI/99 (BOE
6/XI/99). Conciliació de la vida fami-
liar i laboral.
- Reial Decret 5/2000, de 4/VIII/00
(BOE 8/VIII/00). Text refós de les
infraccions i sancions.
- Llei 54/2003, de 12/XII/03 (BOE
13/XII/03). Reforma del marc norma-
tiu.

Bibliografia bàsica
- Navarro, Javier: “Legislació Bàsica
en Salut Laboral”,  Ed. All-i-oli.
València, 2001.
- Autoria compartida: “Riesgos psico-
sociales en la enseñanza”,  Cuadernos
STEs-Intersindical. Valladolid, 2003.
- Autoria compartida: “La salud del
profesorado” (Tema del mes), a
Cuadernos de Pedagogía Núm. 335.
Barcelona, maig 2004.

FUNCIONARIAT AL
QUAL S'ADJUDIQUE
LLOC DE TREBALL
ALS ACTES 
D'ADJUDICACIÓ DE
JULIOL DE 2004

A) Funcionariat de
carrera, en pràctiques i
interins en situació 
d'alta, el 31 d'agost de
2004, en la nòmina
docent de qualsevol de
les tres direccions 
territorials d'Educació

Sense canvi d'especialitat:
La diligència d'incorporació que
figura al peu de la credencial de
presentació al centre. S'ha de for-
malitzar i remetre's a la secció de
personal corresponent. Termini:
tres primers dies de setembre. 
Funcionaris en pràctiques:
A més, fotocòpia compulsada del
títol acadèmic o certificació acadè-
mica de finalització dels estudis.
Amb canvi d'especialitat:
A més del procediment anterior,
dues fotocòpies compulsades del
títol acadèmic o certificació acadè-
mica de finalització dels estudis.
Canvi de província:
A més dels documents dels supòsits

anteriors, imprés normalitzat d'ac-
tualització de domicili i actualitza-
ció de dades bancàries, si cal.

B) Funcionariat de
carrera, en pràctiques i
interins que el 31 d'a-

gost de 2004 no es tro-
baven d'alta en la nòmi-
na docent de 
qualsevol de les tres
direccions territorials
d'Educació 

– Imprés normalitzat de recollida

de dades personals i bancàries.

– Imprés normalitzat de declaració

a efectes de la Llei

d'Incompatibilitats i de no haver

sigut separat ni inhabilitat de l'e-

xercici de funcions públiques.

– Imprés normalitzat de declaració
a efectes de l'IRPF.
– Imprés normalitzat de jurament o

prometença de lleialtat al Rei i de
guardar la Constitució.
– Dues fotocòpies del Document
Oficial d’Identitat i dues més del
NIF si al DOI no apareix la lletra del
codi fiscal.
– Diligència d'incorporació original
que figura al peu de la credencial
de presentació.
– Fotocòpia de la primera pàgina de
la llibreta d'estalvis o compte
corrent, per tal de consignar
correctament els codis i els núme-
ros de compte de l'entitat bancària
corresponent.
– Dues fotocòpies compulsades del
títol acadèmic o de la certificació
acadèmica de finalització d'estudis.
– Certificat mèdic oficial en el qual
s'hi faça constar que no es pateix
cap malaltia o defecte físic que
impedisca l'exercici de les correspo-
nents funcions.

Notes importants al punt B
– Els impresos normalitzats estan a
disposició de les persones interes-
sades als negociats d'Informació i
Registre de les direccions territo-
rials on han de causar alta en
nòmina.
– Per a fer efectiva l'alta en nòmi-
na el mes de setembre és impres-
cindible la presentació de tota la
documentació relacionada deguda-
ment complimentada, abans del 4
de setembre de 2004, al Negociat
d'Informació i Registre de la direc-
ció territorial corresponent. 
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Regulació de les itineràncies Com s’organitzen els centres

NORMATIVA VIGENT
Ordre de 26/11/02 (DOGV 8/10/02).
Instruccions 29/6/99 de DGCD i Innovació
Educativa i Política Lingüística. Ordre de
23/7/98 (DOGV 15/9/98). Decret 24/1997,
d’11 de febrer (DOGV 17/2/97).

DEFINICIÓ I ADSCRIPCIÓ
Tindran consideració de llocs docents itine-
rants aquells en què el funcionariat docent
haja de prestar els seus serveis en més d’un
centre, amb caràcter regular i periòdic. En el
cas dels centres rurals agrupats (CRAs), els
serveis s’han de prestar en més d’una locali-
tat. Atés que els llocs docents itinerants
tenen caràcter singular, l’adscripció a aques-
tes places és voluntària.

RÈGIM DE LA ITINERÀNCIA
Al professorat itinerant se li aplicaran les dis-
posicions legals que amb caràcter general
corresponen al professorat del cos que impar-
teix els mateixos ensenyaments. Els serveis
prestats pel funcionariat docent en un altre
centre distint del de la seua adscripció ho
seran en règim de comissió de serveis estesa
pel director del centre de destinació
(Resolució 16/5/95).
El còmput de l’horari lectiu setmanal vindrà
determinat per l’horari destinat a l’atenció
directa de l’alumnat, els temps de reducció
horària destinats als desplaçaments i aquells
altres atribuïts a altres funcions que li siguen
assignades. 
S’aplicaran els temps de reducció horària des-
tinats als desplaçaments que a continuació
s’especifiquen: fins a 80 Km. setmanals, dues
hores de reducció; de 80 a 120 Km., tres
hores; de 120 a 160 Km., quatre hores; de
160 a 200 Km., cinc hores; de 200 a 240 Km.,
sis hores. 
Quan, computats l’horari d’atenció directa de
l’alumnat i reducció horària per raons de des-
plaçament, la seua suma fóra inferior a l’ho-
rari lectiu setmanal, el professorat itinerant
desenvoluparà les altres funcions que li seran
assignades.

El professorat itinerant complirà l’horari
complementari setmanal d’obligada perma-
nència en el centre en aquell que estiga ads-
crit i podrà establir-se una major atribució
horària d’atenció directa a l’alumnat, amb
una reducció de l’horari complementari. El
professorat podrà complir part de l’horari
complementari en un centre distint del d’ads-
cripció, a efecte de participar en les sessions
d’avaluació, claustres i sessions de coordina-
ció. La jornada lectiva del professorat itine-
rant començarà i finalitzarà en el centre
d’adscripció. 
En tant que la resta de professorat no les tin-
guen assignades i llevat que siga estricta-
ment necessari, al professorat itinerant no li
podran ser assignades tutories. El calendari
laboral que haurà de complir serà el corres-
ponent al del seu centre d’adscripció.

INDEMNITZACIONS
En cas d’accident de circulació, es tindrà dret
a les indemnitzacions que puguen correspon-
dre per aplicació de l’article 6 del Decret
24/1997, d’11 de febrer, del Govern Valencià.
Tots els trajectes s’abonaran a 0’15 euros per
Km., segons l’Annex del Decret 24/97, d’11
de febrer. En aquells trajectes regulars setma-
nals que superen els 22 Km., per cadascun
s’abonarà anualment la quantitat de 129’82
euros.

CENTRES
El professorat itinerant formarà part dels
claustres de tots els centres en què impartis-
ca els seus ensenyaments. La persona respon-
sable de la coordinació d’horaris serà la cap
d’estudis del centre d’adscripció.

SALUT LABORAL
A partir del sisé mes d’embaràs, les professo-
res itinerants podran suspendre transitòria-
ment les seues itineràncies i s’adscriuran al
seu centre de destinació a temps total, refor-
çant l’atenció a l’alumnat.

L’organització i el funcionament dels cen-
tres educatius estan regulats, principal-
ment, per la normativa següent:

COL·LEGIS PÚBLICS
D’INFANTIL I PRIMÀRIA
• Reglament Orgànic i Funcional, Decret
233/1997 (DOGV de 8/9/97) i la seua adapta-
ció 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 __ de juny de 2004 (DOGV
___), per la que es prorroga i completa per al
curs 2004/05 la Resolució de 15 de juny de
2001, completada per la Resolució de 26 de
juny de 2002 i per la Resolució de 9 de juliol
de 2003, per la que es dicten instruccions per
l’organització i funcionament dels col·legis
d’Infantil i Primària.
• Decret 19/1992, de 17 de febrer, del Govern
Valencià, pel qual s'estableix el currículum de
l'Educació Infantil a la Comunitat Valenciana
(DOGV 19 de febrer).
• Decret 20/1992, de 17 de febrer, del Govern
Valencià, pel qual s'estableix el currículum de
l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana
(DOGV 20 de febrer).
• Ordre de 19 de febrer de 1993 de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per
la que s'estableixen les normes de procedi-
ment en matèria d'avaluació i promoció de
l'alumnat en Educació Primària (DOGV de 23
de març).
• Resolució de 26 de juliol de 2000 de la
Direcció General d'Ordenació i Innovació
Educativa i Política Lingüística, per la que es
donen instruccions sobre l'avaluació i la pro-
moció de l'alumnat d'Educació Primària
(DOGV de 24 d'agost).
• Ordre de 3 de maig de 1993 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciència sobre avaluació
en Educació Infantil (DOGV 25 de maig).
• Ordre de 4 de juliol de 2001 de la
Conselleria de Cultura i Educació per la qual
es regula l'atenció a l'alumnat amb necessi-
tats de compensació educativa (DOGV 17 de
juliol). 

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 ___ de juny de 2004  (DOGV de
___), per la qual es prorroga i completa per
al curs 2004/05 la Resolució de 15 de juny de
2001, completada per la Resolució de 26 de
juny de 2002 i de 9 de juliol de 2003, per la
que es dicten instruccions en matèria d'orde-
nació acadèmica i d'organització de l'activitat
docent en els centres d'Educació Secundària.
• Ordre de 3 de juny de 2004 de la Conselleria
de Cultura, Educació i Esport, per la qual es
modifica l'Ordre de 3 d'octubre de 2003, per
la qual s'anticipa l'aplicació de l'avaluació, la

promoció i els requisits per a l'obtenció del
títol de Graduat en Educació Secundària
Obligatòria, regulat per la Llei Orgànica
10/2002, de 23 de desembre, de Qualitat de
l'Educació, en el curs acadèmic 2003/04
(DOGV de 25 de juny).
• Instruccions de 4 de juny de 2004 de les
Direccions Generals d'Ensenyament i de
Personal Docent, per a la realització de la
prova extraordinària prevista per a setembre
de 2004 en els centres que imparteixen
Educació Secundària Obligatòria (DOGV ___).
• Resolucions de 14 i 15 de juny de 2001
(DOGV de 29/6/01), que dicten instruccions
referides a ordenació acadèmica i organitza-
ció de l’activitat docent en Cicles Formatius i
en Educació Secundària. 
• Decrets 39/2002 (DOGV 8/3/02) i 50/2002
(DOGV 5/4/02), que estableixen els nous
currícula d’ESO i Batxillerat, respectivament.
• Ordre de 4 de juliol de 2001 de la
Conselleria de Cultura i Educació per la qual
es regula l'atenció a l'alumnat amb necessi-
tats de compensació educativa (DOGV de 17
de juliol).
• Resolució de 22 de març de 2002 (DOGV
4/4/02) sobre Programes de Garantia Social.
• Ordre d’1 de juliol de 2002 (DOGV 12/7/02)
que regula l’adscripció i el desplaçament de
professorat per modificació de la plantilla.
• Resolució de 17 de juny de 2003 (DOGV
25/6/03), sobre ordenació acadèmica i orga-
nització de l’activitat docent dels centres de
la Comunitat Valenciana que durant el curs
2003/04 imparteixen cicles formatius de
Formació Professional Específica.

ALTRA NORMATIVA 
D’INTERÉS
A més a més, hi ha d’altres aspectes força
importants sobre els quals també hi ha nor-
mativa 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),
l’atenció a la diversitat en ESO (Ordre de
18/6/99,  DOGV 29/6/99) o la Resolució de
28 de juny de 2002 (DOGV 10/7/02), sobre
menjadors escolars, actualitzada per la
Resolució de 14 de juny de 2004 de la
Direcció General d'Ensenyament (DOGV de 25
de juny). Resolució de 14 de juny de 2004, de
la Direcció General d'Ensenyament, sobre el
servei complementari de transport dels cen-
tres públics de titularitat de la Generalitat
Valenciana per al curs 2004/05.
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 de 17 de juny de
2004 de la Direcció General d’Ensenyament
per la qual es fixa el calendari escolar del
curs acadèmic 2004/05, DOGV de 25 de juny).
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El professorat interí amb serveis prestats al País
Valencià es troba inscrit, si és de Primària, en
una de les borses de treball que s’han constituït
per ordre cronològic al llarg del temps i que
funcionen per a la provisió de llocs de treball,
bé vacants, bé substitucions. Si és de
Secundària, estarà inscrit igualment en una
borsa de l’especialitat 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, els quals
s’ordenaran segons el barem d’ingrés a la borsa.
Llevat d’aquest cas, l’única modificació possible
es produeix perquè determinades persones cau-
sen baixa a la borsa corresponent. 

LES BORSES DE TREBALL
La composició i el funcionament de les borses
estan regulats per un acord entre
l’Administració i els sindicats presents a la Mesa
Sectorial. L’acord, l’anomenat Pacte sobre provi-
sió de llocs de treball en règim d’interinitat, de
24 de maig de 1993, així com els incidents que
s’hi presenten, són resolts per la comissió de
seguiment corresponent. 
Aquest acord ha garantit una estabilitat a les
borses de treball constituïdes, en el sentit
que es mantenen, però en funció de la quan-
titat de treball que hi ha cada curs el reparti-
ment pot arribar 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 i
s’ha incorporat més gent a treballar.
Certament, l’augment de professorat interí
significa també l’augment de treball en preca-
ri. Per a STEPV-Iv, transformar el treball pre-
cari 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 al País
Valencià i a la resta de l’Estat espanyol. Cal
facilitar-los l’accés als llocs de treball que ja
ocupen segons unes regles de joc democràti-
ques, que han començat per la constitució
d’unes borses de treball 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.

RETRIBUCIONS 
DEL PROFESSORAT INTERÍ
1. El professorat interí de Primària i Secundària
que ocupa un lloc de treball vacant estarà d’al-
ta en nòmina fins el 31 d’agost de 2005. Els
períodes de treball que generen el dret a cobrar
les pagues extraordinàries 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 el
final 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 substituesca
càrrecs unipersonals no podrà exercir la
corresponent funció i, en conseqüència, ni
cobrirà l’horari establert per a realitzar-la ni
cobrarà el corresponent complement retribu-
tiu.
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Vida administrativa

Documents que cal presentar
(Ordre de 4 de maig de 2004, 
DOGV 7 de maig)
- Fotocòpia compulsada del títol al·legat
per participar-hi o certificat acadèmic (ori-
ginal o fotocòpia compulsada) i certificat de
pagament dels drets d’expedició del títol;
declaració jurada o promesa de no haver
sigut separat mitjançant expedient discipli-
nari del servei de cap administració pública
ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de
funcions públiques; qui ha fet valdre la
seua minusvalidesa, certificat dels òrgans
competents que ho acredite i certificat de
compatibilitat amb l’exercici de la funció
docent; fotocòpia del document d’identitat;
per als aspirants no espanyols, acreditació
documental del requisit de participació
(base 2.1.1.a); certificat mèdic oficial que
acredite la compatibilitat amb l’exercici de
la docència; fotocòpia compulsada del títol,
certificat o diploma que s’hi al·legue per a
l’exempció de la prova de coneixement dels
dos idiomes oficials.

Termini i lloc
S’estableixen 15 dies hàbils a comptar des
de l’endemà de fer-se pública la llista d’a-
provats. La documentació s’ha de presentar
davant la Direcció General de Personal de la
Conselleria d’Educació.

Qui ja és funcionari de carrera
Certificat o full de serveis de la Direcció
Territorial d’Educació o de l’organisme de
què depenguen, que ha d’incloure: indicació
del cos al qual pertany; número de registre
personal; si s’està en servei actiu o no;
nombre d’anys de funcionari de carrera; lloc
i data naixement; títol acadèmic i data d’ex-
pedició. També s’han d’aportar certificats
dels requisits exigits per a l’ingrés en el cos
corresponent no contemplats en l’anterior
document. En canvi, aquest professorat no
ha d’aportar els documents necessaris per al
seu anterior nomenament.

Fase de pràctiques
Aquesta fase, que forma part del procés
selectiu, la convoca la Direcció General de
Personal i té una durada de sis mesos. S’hi
crearan comissions qualificadores que coor-
dinaran les activitats al centre i la formació
i un professor dessignat tutoritzarà les
pràctiques. L’avaluació final serà d’“apte” o
“no apte”. Els aspirants qualificats com a“no
aptes” hauran de repetir les pràctiques en
la pròxima convocatòria d’oposicions.

Nomenaments de funcionaris
Els nomenaments es publicaran al Diari
Oficial de la Generalitat i al Boletín Oficial
del Estado. Els nous funcionaris de carrera
hauran de participar obligatòriament en el
Concurs General de Trasllats convocat per la
Conselleria de Cultura i Educació.

Triennis i sexennis
Una vegada efectuat el nomenament al
Boletín Oficial del Estado (aproximadament
al mes de febrer de 2005), es podrà sol·lici-
tar el reconeixement dels serveis públics
anteriors i també es podran completar
triennis i sexennis. Per als triennis, compta-
bilitzen els serveis prestats en totes les
administracions públiques. Per als sexennis,
es comptabilitzen només aquells serveis
prestats en les administracions públiques
educatives. Quant als triennis, a partir del
segon el reconeixement és automàtic i per
al primer s’aportarà la documentació acredi-
tativa dels serveis relacionats correlativa-
ment en la sol·licitud (annex II). Quant als
sexennis, la instància haurà d’anar acom-
panyada de les certificacions de 100 crèdits
corresponents a activitats de formació per-
manent o de millora de la qualitat de l’en-
senyament.

Professorat de l’oposició de 2004

Professorat interí

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 realitza la Seguretat
Social. A continuació, cal que la persona
interessada es pose en contacte telefònic

amb el Negociat de Seguretat Social dels
Serveis Territorials per tal de comunicar-ho
i seguir les seues instruccions.

SITUACIÓ 
D’ATUR DEL 
PROFESSORAT INTERÍ

1. Naixement del dret a les prestacions per
atur. Les persones que reunisquen 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 fun-
ció del període d’ocupació cotitzat en els
sis anys anteriors a la situació legal de
desocupació. Per un període mínim de
cotització d’entre 360 i 539 dies (de jorna-
da completa), la prestació per atur serà de
120 dies. Entre 540 i 719 dies cotitzats,
180 dies de prestació; i així successiva-
ment fins a un màxim de 2.160 dies, que
generen 720 dies de prestació.
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Finalitza el curs amb les mateixes reivindicacions 
pendents del professorat interí
L 'inici del curs 2003/04 va des-

pertar expectatives entre el
professorat interí, atés que la

nova Llei de Qualitat havia de modifi-
car favorablement l'accés a la funció
pública docent del professorat amb
serveis previs. Va ser una falsa
impressió. La ministra, sense comptar
amb el suport de cap sindicat, va pre-
sentar un decret d'accés que no
garantia la continuïtat del col·lectiu
en el seu lloc de treball. La norma
plantejava novament el requisit de

l'oposició per a obtenir un lloc de tre-
ball que en molts casos s'ocupa des de
fa molts anys. En resposta a la mesu-
ra ministerial, el 2 de desembre de
2003 es va convocar una concentració
a les portes del MEC, però la ministra
no es va dignar a rebre als portaveus. 
Després de la promulgació del Decret,
les comunitats autònomes han hagut
d'adaptar les seues respectives convo-
catòries. D'aquesta manera, el retard
en l'aprovació de la nova normativa
va provocar més incertesa entre el

professorat afectat. STEPV-Iv s'ha
oposat, una vegada més, a l'Oferta
d'Ocupació Pública presentada per
l'Administració educativa, que no
garanteix la continuïtat en el treball.
Aquesta oferta va depassar àmplia-
ment la taxa de reposició, resultat de
la suma de les creacions més les jubi-
lacions. 
Davant l'anunci de Conselleria de
negociar la gestió de les borses, el
Sindicat va contestar que també calia
negociar les millores de les condi-

cions de treball del professorat inte-
rí. Els portaveus de l’STEPV-Iv van
presentar a l'Administració un docu-
ment que recollia ambdues propos-
tes. La sorpresa es va produir en la
taula sectorial del 15 de juny, quan

Educació, de manera unilateral,
comunica que la negociació es retar-
da fins el primer trimestre del curs
2004/05. Davant aquesta imposició,
els representants del Sindicat van
abandonar la reunió. 

E l canvi polític resultant de les
eleccions generals del 14 de
març ha d’obrir una porta a

l'atzucac al qual s'ha condemnat al
professorat interí. A partir de
setembre, el Sindicat convocarà
assemblees d'interins per a rellan-
çar les reivindicacions. Se sol·lici-
taran reunions amb el nou equip
ministerial, així com amb els
actuals responsables educatius de
la Generalitat, per a plantejar els
punts ja coneguts de la plataforma:
Derogació de l'actual decret d'accés;
accés que contemple la doble via;
de manera transitòria, estabilitat
en l'ocupació per a tot el col·lectiu;

millores en la precarietat de condi-
cions de treball. Entre aquestes
mesures proposades per STEPV-Iv,
es troben: 

A) Compromís perquè el profes-
sorat interí treballe cada any el
mateix temps que el curs anterior,
com a mínim, i avançar cap a l'es-
tabilitat laboral. B) Percepció de
sexennis i triennis. C) Concessió de
permisos, llicències, excedències i
permutes en les mateixes condi-
cions que el funcionari de carrera.
D) Manteniment dels actes d'adjudi-
cació presencials. E) Possibilitat de
restricció de província per a la peti-
ció de vacants a tot el col·lectiu. F)

Establiment d'àmbits territorials
inferiors a la província, zones o
comarques, per a les substitucions.
G) Retribucions corresponents als
mesos d'estiu per a les persones que
treballen 165 dies. H) Establiment
d'un pla de formació en valencià
per al professorat interí que no té
la titulació. I) Accés als plans de
formació de l'Administració valen-
ciana. L'autoorganització i la lluita
del col·lectiu de professors i pro-
fessores interins en defensa del
manteniment del seu lloc de treball
segueix sent fonamental per a
arrencar de les administracions una
justa resolució al problema. 

Propostes per a 2004/05 

Davant la paralització de la Llei de Qualitat
S TEPV-Iv qualifica de positiva l'actitud

manifestada pel nou Govern espanyol en
paralitzar la Llei de Qualitat i obrir un

període de consultes amb el sector educatiu i les
comunitats autònomes abans d'elaborar una
nova norma legal. Davant les noves perspectives
de política educativa, cal recordar alguns dels
referents centrals del Sindicat:

1. Abans de prendre cap mesura, cal dedicar
temps a avaluar les deficiències de l'actual sis-
tema. Cal anar a l'arrel de les causes que con-
tribueixen al deteriorament de l'ensenyament
i de la convivència escolar, que no estan
només en l'àmbit educatiu, i proposar solu-
cions que no sempre consisteixen en grans
reformes. En ocasions són suficients petits
ajustaments i compromisos reals amb l'educa-
ció: reducció de ràtios, increment de professo-
rat per a desdoblament i suports o major
implicació familiar.

2. Ha de garantir-se una educació de qualitat
per a tots, no discriminatòria, imprescindible
per a una millora de la cohesió social. El siste-
ma educatiu ha de compensar les desigualtats
educatives de partida que genera el nostre
model social i evitar que els grans perdedors
siguen els de sempre.

3. És imprescindible l'elaboració d'una norma-
tiva de matriculació que garantisca la distribu-
ció plural de l'alumnat en tots els centres sos-
tinguts amb fons públics i que evite l'acumula-
ció d'alumnat amb especials problemàtiques
socials o educatives en uns determinats centres.
La xarxa pública no pot convertir-se en un con-
junt de centres d'acollida d'alumnes rebutjats
explícitament o implícita pels centres privats. 

4. El nou model educatiu ha de manifestar
una aposta clara i decidida per la dignificació de
l'escola pública. Això s'ha de reflectir en la
millora dels centres públics, de les seues infras-

tructures, de les seues dotacions materials i dels
seus recursos humans, que permetisquen millo-
rar la intervenció educativa i l'atenció a la
diversitat.

5. Haurà de reconsiderar-se el model organit-
zatiu dels centres, i recuperar el model partici-
patiu i les competències del claustre i el Consell
Escolar. Els sentiments positius cap al centre i el
sentiment de pertinença de professorat, pares i
alumnes són fonamentals per a obtenir un clima
sa de convivència i per a millorar els assoliments
acadèmics. Això no és obstacle per a una ava-
luació en profunditat de les limitacions de l'ac-
tual model. 

6. Cal optar per un sistema educatiu laic, en
el qual els "assumptes de la fe" no tinguen
cabuda dintre del currículum escolar.

7. En la planificació educativa han de tenir-
se en compte les transformacions que en els
últims anys s’han produït en la nostra societat.
Un dels majors reptes que afronta el sistema
educatiu és la incorporació dels immigrants. Ha
de planificar-se amb cura la integració real de
poblacions culturalment diverses en l'àmbit
educatiu i social, al mateix temps que es
garanteix el respecte per la seua pròpia cultu-
ra. 

8. Cal prestar especial atenció a la incidència
de les noves mesures en les condicions laborals
i de salut del professorat i del personal d’admi-
nistració i serveis: accés a la funció docent,
reducció de la jornada lectiva, mobilitat entre
cossos docents -inclosos els universitaris-, any
sabàtic o jubilació LOGSE, entre altres.

9. Cal aprendre d'experiències anteriors i pen-
sar en els recursos necessaris per a portar a
terme la millora del sistema educatiu. Sense una
adequada Llei de Finançament, qualsevol Llei
d'Educació es convertirà novament en paper
mullat. 

CALENDARI D’IMPLANTACIÓ DE LA LOQE  (Reial Decret 1.318/2004)

No obstant, es manté per al curs 2004/2005, ja que
Conselleria el va anticipar.

2006/2007

Es manté

Es manté

Es manté



Com revisar
la nòmina 2004
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'ERPF 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 es composa de - 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.

La retribució anual supera el 2% per l'increment de les pagues extra amb el 40% del complement de destí.
S'inclou la desviació de l'acord d'equiparació salarial de 1999, que són 25 euros en el complement específic, que es pagarà a partir de febrer.

INGRESSOS (A)

Taula de retribucions brutes*

DESCOMPTES
Quota drets passius i MUFACE (D)

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

Mestres 890 449,91 416,31 1.756,22 23.214,57

Mestres ESO 890 554,07 416,31 1.860,38 24.547,83

Professorat tècnic 890
i EE. Especialitzats, idiomes i Artístics

554,07 417,55 1.861,62 24.562,71

P. de Secundària 1.048,62 544,07 419,77 2.022,46 26.810

Catedràtic/a 1.048,62 663,65 468,67 2.180,94 28.799,44

Inspecció Grup B 890 663,65 EO47 1.248
EO44 1.006

2.801,83
2.560,36

35.932,88
33.035,24

Inspecció Grup A 1.048 ,62 663,65 EO47
EO44

1.248
1.006

2
2

970,45
718,98

38.273,56
35.255,92

• Sense triennis ni sexennis. NOVETAT: L'import de les pagues extra és l'equivalent a la suma del sou base, el 40% del
complement de destí 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).

Foní: DG de Règim Ecomòmic de la Conselleria de Cultura i Educació.

Triennis Sexennis (comuns a tots els cossos)

Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Grup E

40,29
32,24
24,20
16,17
12,13

Primers sis anys
Pels segons sis
Pels tercers
Pels quarts
Pels cinquens

Sexenni 1
Sexenni 2,
Sexenni 3,
Sexenni 4,
Sexenni 5,

37,65
59,12
96,04

121,35
35,70

Complements específics d'òrgans unipersonals *

CENTRES D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I EDUCACIÓ ESPECIAL*
B D

Direcció 495,26 448,32 324,41 239,86 146,30
Cap Estudis 172,30 161,89 156,69 115,11
Secretaria 172,30 161,89 156,69 115,11
Responsable < 3 unitats 63,15
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.
La vigent classificació de centres és anacrònica perquè no s'ha adequat al ROF (Decret 233/97), però la retribució és vàlida.

CENTRES DE SECUNDÀRIA I ENSENYAMENTS ESPECIALITZATS
B D H

Direcció 604,33 520,53 471,20 426,56 161,90
Vice-direcció 265,83 260.64 187.88 161.90 161,90
Cap Estudis 265,83 260.64 187,88 161,90
Secretaria 265,83 260,64 187,88 161,90

Tipus A: Centres de més de 1.600 alumna 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.

Complements específics de llocs singulars
Cap de Seminari/Departament 63,14
Vicesecretaria 37,16
Coordinació especialitat (Conservatori) 63,14
Cordinació especialitat (EEAAOO) 63,14
Administració Conservatori 37,16
Cap de Divisió FP 63,14
Cap de Departament FP 63,14
Administració FP centre tipus A 265,83
Administració FP centre tipus B 260,64
Administració FP centre tipus C 187,88

Direcció CEFIRE o SPEs 414,89
Especialista SPEs 316,33
Assessoria CEFIRE 316,33
Assessoria Tècnica de Valencià 316,33
Coordinació Centre Resid-ència 63,14
Direcció Centre Residència 279,42
Secretaria Centre Residència 135,91
Vicedirecció Centre Residència 135,91

(*) Aquestes quantitats s'han de sumar al complement específic del lloc de treball base del Cos docent corresponent (Quadre INGRESSOS).

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

39,59
31,16
23,93
18,93
16,14

PASSIUS ( 3,86%)
90,42
71,16
54,66
43,24
36,87

En desembre i juny (pagaments extra) el descompte és doble.

Bases de la Seguretat Social per 2004*

GRUP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BASE MÍNIMA

799.80
663.60
576,90
537,30
537.30
537.30
537.30
537.30
537,30
537,30
537,30

BASE MÀXIMA

2731,50
2731,50
2731,50
2731,50
2731.50
2731.50
2731.50
2731.50
2731,50
2731,50
2731,50

B. DIA MÍN.

26.66
22,12
19,23
17,91
17.91
17,91
17.91
17.91
17,91
17,91
17,91

B. DIA MÀX.

91.05
91.05
91.05
91,05
91.05
91,05
91.05
91.05
91,05
91,05
91,05

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: 1,55 %.
Formació Professional: 0 , 1 % ' Sols per a personal laboral i funcionaria! interí

Retencions per IRPF (c)
les retencions per l'IRPFs'ban de personalitzar en cada cas, en funció de circumstàn-

cies familiars i de la percepció salarial bruta anual.
Podeu utilitzar un programa informàtic preparat per l'Agència Tributària,

al qual s'accedeix des de www.intersindical.org

Les pensions experimenten un increment del 2%, amb un límit de 29,205,40 euros
bruts anuals (2.086,10 euros mensuals).

Anys

servei

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

__29
30
31

JH
33
34
35 +

%

26,92 %

30,57 %
34,23 %

37,88 %
41,54%
45,19 %
48,84 %
52,50 %

56,15 %
59,81 %
63,46 %

67,11 %
70,77 %
74,42%

78,08 %
81,73 %
85,38 %
89,04 %
92,69 %

96,35 %
100,00 %

HAVER REGULADOR (o/any)

GRUP A GRUP B
(32.795,39) (25.810,79)

8.828,52 6.948,26
10.025,55 7.890,36

11.225,86 8.835,03
12.422,89 9.777,13

13.623,21 10.721,80
14.820,24 11.663,90

16.017,27 12.605,99
17.217,58 13.550,66
18.414,61 14.492,76

19.614,92 15.437,43
20.811,95 16.379,53

22.008,99 17.321,62
23.209,30 18.266,30

24.406,33 19.208,39
25.606,64 20.153,06

26.803,67 21.095,16
28.000,70 22.037,25

29.201,02 22.981,93
30.398,05 23.924,02
31.598,36 24.868,70

32.795,39 25.810,79

HAVER MENSUAL BRUT (14 pagues)

GRUP A

630,61

716,11
801,85
887,35

973,09
1.058,59

1.144,09
1.229,83

1.315,33
1.401,07

1.486,57
1.572,07

1.657,81
1.743,31

1.829,05
1.914,55
2.000,05

2.085,79
2.171,29

2.257,03
2.342,53

GRUP B

496,30

563,60
631,07

698,37
765,84

833,14
900~43
967,90

1.035,20
1.102,67

1.169,97
" 1.237,26

1.304,74
1.372,03

1.439,50
1.506,80

1.574,09

.1-641.57
1.708,86
1.776,34
1.843,63

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'im-
plantació del nou sistema educatiu (31-8-2002), en els termes i condicions que s'esta-
bleixen (tenir còmputs 60 anys, almenys 15 de serveis prestats a l'Estat a l'efecte de
triennis, estar en actiu a data d'l de gener del 1990 i romandre ininterrompudament
en aquesta situació i des d'eixa data en llocs docents,..). La Llei 24/2001 (BOE 31-12)
prorroga per un període de 4 anys, a partir del 4 d'octubre de 2002, la vigència tem-
poral de la jubilació anticipada.

Font: Escuela Espanoia, 22/01/2004.



PERMISOS I LLICÈNCIES
El marc general de la normativa sobre permisos i llicències deri- llicències per al personal docent es desplega en el Decret
va de les següents lleis i normes que les despleguen: 28/2001, de 30 de gener, del Govern Valencià pel qual es regulen

les llicències i permisos del personal docent no universitari JL
• Llei de Funcionaris Civils de l'Estat de 1964 (LF1964). dependent de la Conselleria de Cultura i Educació (DOGV n° ^HL
• Llei 30/84 (L 30/84), de Mesures per a la Reforma de la Funció 3.931. 2-2-2001). ^T^^L
Pública (modificada, entre d'altres, per la Llei 66/1997). jfSCF^^L
• Llei de la Funció Pública Valenciana (LFPV), aprovada per Als efectes de la concessió dels permisos, llicències i reducció .̂ vSjPv̂ Mk.
Decret Legislatiu de 24 d'octubre de 1995, del Consell de la de jornada, la parella tindrà la mateixa consideració que el con- m ĵPv^fl
Generalitat Valenciana, que n'aprova el Text Refós, modificat juge, sempre que estiga inscrita en el Registre d'Unions de Fet VxvKV'^l Bk.
per la Llei 8/1995 i per la Llei 14/1997, de 26 de desembre, de de la Comunitat Valenciana creat per Decret 250/94. DOGV de ^>vjRyfl
Mesures de Gestió Administrativa i Financera i d'Organització 16 de desembre (Disposició Addicional Primera del Decret J\/MkJ^f+< ?^k

• Llei 39/1999, de 5 de novembre, pel que fa al permís de mater- ^^wv îB^V n "̂̂ .̂
nitat i paternitat. Els permisos que haia d'autoritzar la Direcció General de Vrv·v'rf· Ï^C ̂ L^^^^^

personal, els pot trametre, mitjançant ei correu electrònic, la ^KxCj· ^m//

LLICÈNCIES

ASSISTÈNCIA
conferències, congressos,
seminaris o jornades

LLICÈNCIA
PER ESTUDIS

ASSUMPTES PROPIS
i per beques, cursos de
perfeccionament professio-
nal.

LEGISLACIÓ

-D28/01,art.4.1.1

- D 28/01, art. 4.1.2

- D28/01,art.4.2.1, 4.2.2,
4.2.3 i 4.2.4

DOCUMENTACIÓ

- Sol·licitud: Direcció General de
Personal.
- Previ informe favorable de la
direcció del centre.

- Sol·licitud: Direcció General
Personal.

- Sol·licitud: Direcció General
de Personal.

DURADA

- Màxim, 4 dies a l'any.

- Fins a 12 mesos.
- Es pot sol·licitar cada 5 anys
de servei.
- Al final, presentar memòria i
certificació.

- Mínim: 15 dies seguits.
- Màxim: sis mesos cada tres
anys.
- Per un curs de perfecciona-
ment, màxim 4 mesos a l'any.

OBSERVACIONS

- Contingut relacionat amb activitat docent del
peticionari.
- Percepció íntegra retribució.

- Formació relacionada amb l'activitat docent del
sol·licitant, que ha de ser funcionari de carrera.
- Es cobren les retribucions bàsiques (sou,
triennis, extra).

- En funció de les necessitats del servei.
- Se sol·licitarà 30 dies abans, llevat d'excepcions.
- Es computaran a efectes d'antiguitat i es man-
tindrà el personal d'alta en règimen de previsió.
- Sense dret a retribució.

REDUCCIÓ DE JORNADA

REDUCCIÓ DE
JORNADA
(personal amb jornada labo-
ral completa)

LEGISLACIÓ
- L 30/84, art. 30,1, f), redac-
ció Llei 66/97, art. 50.
- D 28/01, art. 5.1,5.2 i 5.3.

DOCUMENTACIÓ

- Direcció Territorial.
- Presentar al menys 15 dies
abans del començament de
cada trimestre escolar.

DURADA

- Disminució de la jornada, des
d'un terç a la meitat.
- Per trimestres.
- Es reduirà, proporcionalment,
la reducció de jornada per
lactància.

OBSERVACIONS
- Per l'atenció a menors de 6 anys i fami-liars que
necessiten una especial dedicació.
- Per l'atenció a disminuïts físics, psíquics o senso-
rials( amb+33%) que no exercesquen activitat retri-
buïda.
- A qui no puga fer jornada completa per malaltia llar-
ga o crònica acreditada pels serveis mèdics dels
SS.TT.
- Amb disminució proporcional de retribucions.

PERMISOS

MATRIMONI
0 UNIONS DE FET.

ASSISTÈNCIA a matrimo-
nis o unions de fet.

NAIXEMENT, ADOPCIÓ,
ACOLLIMENT.

EMBARÀS I PART.
ACOLLIMENT 0 ADOPCIÓ.
(Adopció internacional:
El permís previst podrà iniciar-
se 4 setmanes abans de la
resolució).

PREPARACIQ PART I
FECUNDACIÓ ARTIFICIAL

INTERRgPCIÓ
VOLUNTÀRIA EMBARÀS

MORT 0 MALALTIA GREU
DE FAMILIAR (per consagui-
nitat o afinitat).

EXÀMENS

TRASLLAT DOMICILI

DEURE INEXCUSABLE

LACTÀNCIA

CONSULTES i
tractaments mèdics

LEGISLACIÓ
-LF1964, art. 71.1.
-D 28/01, art 3.1.
-Ordre del 3-10-01, art. 2

-D 28/01, art.3.1

-L 30/84, art. 30,1.
-D 28/01, art. 3.2

- LF1964, art. 71.
- L 30/84, art. 30.3.
- D 28/01, art. 3..2

- D 28/01, art. 3.2

-D 28/01, art. 3.2

-L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art.3.3.

- L 30/84, art. 30,1
- D 28/01, art.3.4.

- L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art. 3.5.

- L 30/84, art. 30,2.
- D 28/01, art.3.6.

- L 30/84, art. 30,1.
- D 28/01, art. 3.8.

- D 28/01, art. 3.9.

DOCUMENTACIÓ

- Direcció Territorial.

- Direcció del Centre.

- Direcció del Centre.
- Llibre de família o justificant
metge.

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

- Direcció Territorial.

- Direcció Territorial.

- Direcció del centre.

- Direcció del centre, excepte
quan es tracta de matèries rela-
cionades en la Funció Pública:
Direcció General de Personal.
- Portar justificant després.

- Direcció del centre.

- Direcció del centre .

- Direcció del centre .
- Adjuntar Llibre de Família.

- Direcció del centre.
Aportar justificant.

DURADA

15 dies naturals consecutius.

1 dia. 2 dies si la celebració és a
+375 Km. de la residència.

3 dies hàbils. 5 dies si esdevé a
+ de 100 km de la localitat de
residència. Cas de complica-
cions de mare o fill/a, dos dies
més.

- Part únic, acolliment o adopció
menors 6 anys: 16 setmanes.
- Part o acolliment múltiple: 2 set-
manes més per cada fill a partir
del segon. - Acolliment o adopció
majors 6 anys amb discapacitats, o
dificultats d'inserció: 16 setmanes.

El temps necessari.

6 dies naturals i consecutius.

- Parella, pares i fills: 4 dies
naturals. 6 a + 100 km. de la
residència. Avis, nets, germans:
3 dies naturals. 5 a + 100 km.
localitat residència.

El dia o dies de la celebració.

- Dos dies consecutius per tras-
llat de domicili habitual.

Pel temps indispensable.

Reducció de jornada laboral en
1 hora diària. Pot ser distribuïda
en fraccions de fi hora.

Pel temps indispensable i, prefe-
rentment, en horari no lectiu.

OBSERVACIONS
Determinats a conveniència de la persona interessada, no
necessàriament a continuació del fet causal, però a condició de
que el permís guarde relació temporal amb l'esdeveniment.

Parents: pares, pares polítics, germans, germans
polítics, fills, nets i avis.

Pel pare i a continuació del fet causant.

- Per la mare, 6 setmanes han de ser obligatòria-
ment després del part.
- El permís es podrà distribuir entre el pare i la
mare, de forma succesiva o simultània, a opció
dels interessats. Quan siga simultani, la suma no
excedirà el temps establert.

Quan els centres on han d'assistir tinguen horari incompa-
tible amb el del treball Í estiguen reconeguts oficialment.

Sempre que no es trobe en situació d'incapacitat
temporal.

- Cas de malalties greus de llar-ga durada, els dies
podran utilitzar-se alternats. Es pot concedir de
nou cada volta que s'acredite una nova situació de
gravetat.

- Proves selectives d'ingrés en administracions
públiques, exàmens i altres proves definitives en
centres oficials, encara que siga compatible amb
la jornada.

- Aportar justificant.

- Obligació pública o personal que gènere alguna
responsabilitat civil, social o administrativa.

- Per fill o filla menor de 12 mesos.
- Indistintament el pare o la mare.
- Lactància natural o artificial.
- Acumulable a la reducció per guarda legal.

- Per necessitats pròpies o de menors, ancians o
discapacitats.

STEPV - Intersindical Valenciana. Juan de Mena, 18, b. 46008 València. Tel.: 96 391 91 47. www.intersindical.org.



EXCEDÈNCIES I PERMUTES
NORMATIVA:

Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures per a la Reforma de la Funció Pública (B.O.E. n° 185, de 29 de setembre de 1984; correccions d'errors
en B.O.E. n° 229 i n° 244, de 29 de setembre i 11 d'octubre)

Actualització de la norma:
- L'article 29 de la Llei 30/84 va ser reformat per la Llei 22/1993 de 29 de desembre, la qual va modificar els apartats 2.e),3.c) i d)r intro-
duint els apartats 5,6 i 7; pel Reial Decret 365/1995, de 10 de març, pel qual es va aprovar el reglament de situacions administratives dels
funcionaris civils de l'Administració General de l'Estat.
- Llei 39/1999 de 5 de novembre per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

Excedència Voluntària
REQUISITS DURADA CONDICIONS

ESTAR EN SERVEI ACTIU
EN ALTRE COS, Escala de
qualsevol de les
Administracions Públiques, o
passar a prestar serveis en
Organismes o Entitats del
sector públic i no els corres-
ponga quedar en altra situa-
ció.(art 29.3.a)

Haver pres possesió en altre Cos o Escala, o
lloc de treball dels esmentats en el supòsit.

- Fins el cessament del servei que gene-
ra aquesta situació.
- Si en el moment del reingrés no hi ha
vacant per a cobrir, haurà de romandre
en aquesta situació fins que se'n pro-
duesca.

- La sol·licitud de reingrés s'haurà de formular en el termini
de 30 dies abans del cessament en el servei que va generar
l'excedència.
- La no sol·licitud del reingrés provoca el canvi a una
excedència de interès particular.
- Quedaran exclosos d'aquesta situació els funcionaris
públics que presten serveis en organismes o entitats que no
estiguen considerades del sector públic, passant al supòsit
d'excedència per interès particular, amb la durada de la
excedència del tipus A.

INTERÈS PARTICULAR
(art 29.3.C)

-Haver prestat serveis efectius en qualsevol de
les Administracions públiques durant els 5
anys inmediatament anteriors.

- No podrà romandre en aquesta situa-
ció menys de 2 anys continuats.

- No hí ha límit de temps per a la sol·licitud del reingrés.

AGRUPACIÓ FAMILIAR
(art 29.3.d)

- Per aquells funcionaris/es que el seu cònjuge
residesca en altre municipi per haver obtingut
i estar ocupant un lloc de treball de caràcter
definitiu com a funcionari/ia de carrera o com
a contractat laboral, en qualsevol
Administració Pública, Organismes Autònoms,
entitat gestora de la Seguretat Social, així com
òrgans Constitucionals o del Poder Judicial.

- No menys de 2 anys continuats.
- Màxim 15 anys per a qui tinga 15 o més
anys de servei. Per a qui en tinga
menys, el màxim serà la seua pròpia
antiguitat.

- Abans de finalitzar el període de 15 anys de durada, haurà
de sol·licitar el reingrés.

SUPÒSITS A-B-C
- No hi ha reserva de plaça.
- No es devengen retribucions ni es tindrà dret a percebre l'atur.
- La permanència en aquestes situacions no serà computable
a efectes de promoció, triennis ni drets passius.

REINGRÉS (art 29.3.C)

- Els funcionaris que no tinguen reserva de plaça ni destí, reingresaran mitjançant la seua participació en les convo-
catòries de concurs de trasllats o de lliure designació per a la provisió de llocs de treball; o es podrà efectuar per ads-
cripció a un lloc amb caràcter provisional, condicionat a les necessitats del servei i sempre que reunesquen els requisits
per al desenvolupament d'aquest lloc,
- El lloc assignat amb caràcter provisional es convocarà per a la seua provisió definitiva en el termini màxim d'un any, i
el funcionari reingressat amb destí provisional tindrà l'obligació de participar en la convocatòria del concurs de tras-
llats, i en el cas de no obtindré destí definitiu, l'Administració atribuirà un lloc en el mateix Cos o Escala també amb
caràcter provisional.

DOCUMENTACIÓ PER AL REINGRÉS
Junt a la sol·licitud de reingrés, cal aportar:
- 2 fotocòpies del DNI
- Dades bancàries per a l'ingrés de la nòmina
- Fotocòpia últim tríenni/sexenni
- Declaració d'incompatibilitats
- Títol acadèmic
- Certificat d'habilitacions

Altres tipus d'excedències
EXCEDÈNCIA PER LA
CURA D'UN FILL O FILLA
MENOR DE TRES ANYS,
per naturalesa, per adopció o
per acolliment preadoptiu o
permanent, (art 29.4)

EXCEDÈNCIA PER LA
CURA D'UN FAMILIAR
(art. 29.4)

- Ser funcionari/ia i tindré un fill o filla menor
de 3 anys per naturalesa, adopció o acolliment
preadoptiu o permanent.

- Ser funcionari/ia i tindré cura d'un familar
que es trobe al seu càrrec, fins al segon grau
inclusiu de consanguinitat o afinitat, i que per
raons d'edat, accident o malaltia no desenvo-
lupe activitat retribuïda.

- Un sol període no superior a 3 anys,
que podrà sol·licitar-se en qualsevol
moment posterior a la data de naixement
o resolució judical o administrativa per
l'adopció o acolliment preadoptiu o per-
manent.
- Els succesius fills/es comporten l'inici
d'un nou període d'excedència que
posarà fi al que vinguera gaudint-se.

- Un sol període no superior a 1 any.

SUPÒSIT D
- Aquest dret pot ser exercit per qualsevol dels dos cònjuges,
per separat o de manera conjunta si treballen en la mateixa
Administració.
- Durant el primer any, tindran dret a la reserva del mateix lloc
de treball; transcorregut aquest període, només hi haurà dret
a reserva de localitat.

SUPÒSITS D i E
- El període d'excedència serà únic per cada fill/a, donant lloc
els posteriors fills a gaudir nous períodes.
- En cas que ambdós funcionaris sol·licitaren l'excedència
simultànea pel mateix fil) o familiar, l'Administració podrà
limitar aquest exercici per raons justificades relacionades
amb el funcionament dels serveis.
- El període de permanència en aquesta situació serà compu-
table a efectes de triennis, consolidació de grau personal i
drets passius.
- No es devengen retribucions ni es tindrà dret a percebre l'a-
tur.

Permutes entre funcionaris docents
Normativa Aplicable: Reial Decret 2.112/98 de 2 d'otubre (BOE del 6 d'octubre)

REQUISITS CONDICIONS

- Ocupar el destí objecte de permuta amb caràcter definitiu.
- Que els llocs de treball siguen de la mateixa especialitat i corresponga idèntica forma de pro-
visió, sense tindré en compte les habilitacions o especialitats que cadascú tinga.
- Acreditar 2 anys de servei efectius en el lloc de treball que permuta.
- Que els professors que pretenen la permuta compten respectivament amb un nombre d'anys
de servei que no diferesquen entre si en més de 5 anys.
- Quan la permuta es pretén entre places de diferents administracions públiques, serà necessa-
ri que ambdues administracions les autoritzen simultàneament.

- Havent concedit a un professor un lloc de treball pel procediment de permuta, no se li podrà
concedir un altre pel mateix procediment fins transcorreguts 10 anys.
- No podran autoritzar-se permutes quan a qualsevol sol·licitant li resten menys de 10 anys
per la jubilació forçosa.
- S'anul·larà la permuta si en els dos anys següents a la data de la concessió es produirà una
excedència voluntària o jubilació voluntària de qualsevol dels permutants.
- Una vegada obtinguda la permuta, no es podrà participar en els Concursos Generals de
Trasllats fins que no s'acredite al menys 2 anys de serveis efectius a partir de ta data de presa
de possessió en la plaça obtinguda mitjançant dita permuta.
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cobrament de sexennis
PER A NO PERDRE LA MEMÒRIA
El cobrament de sexennis deriva de l'acord entre la
Conselleria de Cultura ï Educació Í els sindicats de la
Mesa d'Educació, excepte l'STEPV-lv, signat el 17 de
desembre de 1 991.
Per a l'STEPV-lv, aquest sistema retributiu discrimina
una gran part del professorat -els interins Í interines,
el professorat en pràctiques i el que no arriba als sis
anys d'antiguitat, que no cobren un duro per aquest
concepte- paga salaris diferents per fer la mateixa
tasca Í amb el mateix grau de responsabilitat Í ha

convertit la Formació permanent en una cursa per
col·leccionar crèdits, devaluant-la convertïnt-la en
una mercaderia.
El sistema de sexennis classifica salarialment el pro-
fessorat quan aquesta jerarquització no es correspon
amb la naturalesa de la tasca docent n! amb l'orga-
nització escolar dels centres educatius.
L'STEPV-lv entén que la realització d'una mateixa
tasca amb idèntic grau de responsabilitat ha d'estar
remunerada amb el mateix salari. Ja és l'hora que el

Govern Valencià avalue l'aplicació del sistema de
sexennis, aprenga del que es fa a d'altres llocs, com
ara a Canàries o a Navarra, Í s'acabe amb aquesta
discriminació. Ja és hora que la formació s'entenga
com un dret i un deure dels docents Í, per tant, estíga
integrada en la jornada laboral i retribuïda com a
tal.
Mentre s'aconsegueix, Í atesa la complexitat del siste-
ma, cal recordar les qüestions més importants per
poder cobrar puntualment els sexennis.

1. REGULACIÓ DELS SEXENNIS. NORMATIVA 3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT DEL PROFESSORAT

ACORD de 17.12.1991 entre la Conselleria d'Educació i -*- No publicat
Ciència i els sindicats ANPE, CSl-CSIF, FETE-UGT i
F.E.CC.OO. sobre un sistema retributiu nou, formació del
professorat per a la implantació de la reforma educativa i
la millora de la qualitat de l'ensenyament

DECRET 157/1993, de 31 d'agost, que regula el compo- -»- DOGV de
nent retributiu relacionat amb la formació permanent del 16.09.1993
professorat

CORRECCIÓ d'errades del Decret 157/1993 -*- DOGV de
ACORD de 10.06.1994 entre la Conselleria d'Educació i -*- 15.10.93

Ciència i els sindicats ANPE, CSl-CSIF, FETE-UGT i No publicat
F.E.CC.OO. sobre criteris per a l'acreditació Í la valoració
de les activitats de formació permanent....

ORDRE de 9 de juny de 1994, per la qual es regula la con- -*-
vocatòria, reconeixement, certificació i registre de les DOGV de
activitats de formació permanent del professorat. 17.08.1994

ORDRE de 10 de juny, per la qual es regula l'acreditació i -»-
la valoració de les activitats de formació permanent a DOGV de
efectes del nou complement específic. 17.08.1994

INSTRUCCIONS conjuntes de la D.G. d'Ordenació, -*-
Innovació educativa i .Política lingüística i de la D.G. de Remés a les 3
Personal sobre el component retributiu relacionat amb la Direccions
formació permanent del professorat i millora de la quali- Territorials
tat de l'ensenyament de 5.11.1996

2. QUANTIA DE CADA SEXENI PER A 2003

SEXENNI

PRIMER
SEGON
TERCER
QUART
CINQUÈ

EUROS MENSUALS

36,91
57,96
94,16
118,97

35

EUROS ANUALS

442,92
695,52
1129,92
1427,64

420

QUAN ES TE DRET A CADA SEXENNI

1.- Per al reconeixement del dret al component retributiu hauran de tenir-se acre-
ditats sis anys de serveis en la docència i un mínim de cent crèdits de formació per
cada període de sis anys.

2.- El dret a percebre naixerà a partir del més següent a la data de resolució del
reconeixement.

3.- El venciment de cada sexenni coincidirà amb el venciment dels triennis parells,
sempre que siguen triennis per serveis docents, de la manera següent:

2° trienni 4r. trienni 6é trienni 8é trienni 10é trienni
1 r. sexenni 2° sexenni 3r. sexenni 4r. sexenni 5é sexenni

4.- Si en el transcurs d'un període de sis anys no s'han efectuat activitats de perfeccio-
nament suficients per a l'obtenció dels crèdits necessaris, el període es prorrogarà fins a
la data de la seua sol·licitud acompanyada de la Certificació acreditativa d'haver desenvo-
lupat activitat de perfeccionament equivalent per a l'obtenció dels crèdits necessaris.

5.- El personal que haja prestat serveis en la Funció Pública Docent amb caràcter previ
al seu nomenament com a funcionari de carrera, i, en el cas d'haver completat algun perí-
ode, podrà sol·licitar el reconeixement del corresponent complement retributiu conjunta-
ment amb la sol·licitud de reconeixement de Serveis Previs, aportant Certificació acredita-
tiva d'haver desenvolupat, en eix període, activitats de formació o millora de la qualitat de
l'ensenyament, equivalents a 100 crèdits. A aquest efecte sols es reconeix 1 sexenni,
encara que es tinguen més anys de serveis acreditats.

L'inici del període següent començarà a partir del dia següent de la data de perfeccio-
nament de l'anterior.

6.- Els funcionaris docents que obtinguen destinació al País Valencià procedents d'altres
Administracions Educatives, excepte de Canàries, hauran d'acreditar mitjançant
Certificació expedida per l'òrgan competent de l'Administració de procedència, els sexen-
nis consolidats i el percentatge cobert del sexenni en curs. Si a la persona interessada li
manquen més del 20% de crèdits, la seua acreditació es regularà pel Decret 157/93.

Els funcionaris docents procedents de Canàries hauran d'efectuar les activitats de for-
mació corresponents al percentatge que els manquen per completar el període en curs.

ON I QUAN ES PRESENTA LA DOCUMENTACIÓ?

Uns dies abans de complir un sexenni es presentarà la sol·licitud del reconeixement i la
documentació complementària {certificats d'activitats) a la corresponent Direcció Territorial
d'Educació.

Els expedients de reconeixement d'un sexenni que es troben en tràmit quan es produes-
ca un canvi de destinació que comporte canvi de Província dins de la Comunitat, es resol-
dran per la Direcció Territorial a la qual es trobe destinat la persona interessada en el
moment de resolució de l'expedient.

Transcorreguts 3 mesos sense haver rebut contestació a la sol·licitud de reconeíximent
del sexenni, s'haurà d'interposar recurs d'alçada per silenci administratiu. Després de rea-
litzar aquest tràmit poden ocórrer dues coses:

1. Que l'administració no conteste el recurs, amb la qual cosa s'entén que ha estimat la
sol·licitud inicial.

2. Que l'admistració conteste el recurs donant la possibilitat d'interposar un recurs potes-
tatiu de reposició en el termini d'un mes, o bé un recurs contenciós administratiu en el ter-
mini de dos mesos.

Important: Quan els certificats d'activitats de formació estiguen expressats en hores, es
convenient presentar-los un o dos mesos abans per tal que l'Administració Educativa els
homologue amb els crèdits corresponents.

CURSOS: - Assistència
(de 20 hs. o +) - Professorat

- Direcció o coordinació

Activitats de menys de 20 hores:
congressos, jornades i altres equiva-
lents.

Components Grups de Treball i
Seminaris

Personal dels CEFIREs

- Diplomatura o equivalent
- Llicenciatura o equivalent
- Títol de Doctor

Titulacions pròpies de cada
Universitat, cursos de postgrau t altres

- Certificat capacitació de valencià
- Diploma mestre de valencià

MÚSICA 1 DANSA - Grau elemental
- Grau mitjà
- Grau superior

IDIOMES - Cicle elemental
- Cicle superior

Projectes d'investigació i innovació
educativa

Projectes d'investigació científica i
innovació educativa

Activitats inscrites en els programes
d'investigació d'institucions públiques o
privades que hagen signat conveni
amb la Conselleria de C,, E, i C.

1 hora - 1 crèdit
1 hora - 2 crèdits
1 hora = 1 crèdit

Assistent = 10 crèdits
Comunicant - 15 crèdits
Ponent - 20 crèdits

30 h. Anuals = 30 crèdits

20 crèdits per any de servei

1 00 crèdits
1 00 crèdits
1 00 crèdits
1 hora = 1 crèdit.
(Màxim 1 00 crèdits per activitat)

1 00 crèdits
1 00 crèdits

1 00 crèdits
100 crèdits
1 00 crèdits

1 00 crèdits
1 00 crèdits

1 hora = 1 crèdit

Segons les normes que s'es-
tablesquen

Segons les normes que s'es-
tablesquen

Els Certilicats expedits abans de la publicació de
l'Ordre de 9.6.94, en què no figure el nombre d'ho-
res, s'entendrà que la durada és de 5 hores per dia.

Les activitats desenvolupades en el curs 91-92 i
les què s'inicien i no concloguen en el moment del
venciment d'un període, s'entendrà desenvolupades
en la seua totalitat en la data de finalització de l'acti-
vitat.

- Les dues primeres sempre que no hagen estat
al·legades com a requisit per a l'accés a la funció
docent.

- Els resguards de dipòsit de Titulacions, per a ser
admesos, hauran d'acreditar nom i cognoms i DNI de
la persona interessada, denominació de la titulació,
data d'expedició de la titulació i nom i cognoms del fun-
cionari que ho expedeix.

Incompatibles amb l'apartat de cursos.

Titulacions atorgades pels conservatoris professio-
nals i superiors de música.

Titulacions atorgades per les escotes oficials d'i-
diomes

Activitats realitzades per convocatòria pública de
la Conselleria de C. E. I C.

Activitats realitzades per convocatòria pública d'al-
tres institucions de formació.

Per al seu reconeixement seran vàlides les activitats convocades les universitats, les titulacions dels ensenyaments de règim especial i
per la Conselleria d' Educació, els CEFIREs, altres administracions aquelles altres organitzacions públiques i privades que, amb aquesta
educatives de l'Estat espanyol, les titulacions i cursos organitzats per finalitat, tinguen l'autorització de la Conselleria d'Educació.

4. ALTRES ACTIVITATS PER MILLORAR LA QUALITAT DE L'ENSENYAMENT

- Organització i intercanvi d'a-
lumnes i viatges educatius.

Organització i direcció de:
- Escoles de mares i pares.
- Medis de comunicació escolar.
- Grups de teatre o música.
- Grups d'esport escolar.
- Grups mediambientals.
- Grups culturals.

Organització i direcció d'activi-
tats cojunturals: setmanes cultu-
rals, esportives, etc

Tutorització d'alumnat en pràcti-
ques de formació inicial

- Llibres i traduccions
- Materials curriculars
- Articles publicats en revistes
especialit.
- Partitures musicals i mater.
audio-visuals

5 crèdits per dia.
(Màxim 20 crèdits per any)

20 crèdits anuals.

5 crèdits per activitat. (Màxim
20 crèdits per any)

20 crèdits anuals

50 crèdits per cada autor
50 crèdits per cada autor
20 crèdits per cada autor
50 crèdits per cada autor

Aquestes activitats es reconeixeran sem-
pre que estiguen previstes en el PEC o en
el Projecte curricular d'etapa i aprovades pel
Consell Escolar o el Claustre.

En els certificats de participació ha de
constar que l'activitat ve contemplada en la
Programació General Anual de! Centre i
reflexada en la Memòria Anual del Centre.
L'expedició correspon al Secretari o
Secretària del Consell Escolar del Centre i
haurà d'incloure la quantificació dels crèdits
corresponents a l'activitat

El certificat l'expedirà la Universitat corres-
ponent

Sempre que tinguen ISBN
Sempre que tinguen ISBN
Sempre que tinguen ISBN
Sempre que tinguen dipòsit legal

DADES QUE HA DE CONTENIR UN CERTIFICAT O UN DIPLOMA

- Els Certificats o Diplomes presentats hauran de ser originals o còpies degudament compulsades o
cotejades.

- Les Certificacions expedides per Centres i Organismes estrangers, així com per les entitats autoritza-
des per la Direcció General d'Ordenació, Innovació Educativa i Política Lingüística de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència hauran de contenir diligència d'aquesta Direcció General amb el nombre de
crèdits.

- Seran considerades a efectes de sexennis les activitats de formació desenvolupades en Centres del
MEC, altres Administracions educatives amb competències plenes en matèria d'educació, o les seues
Entitats autoritzades, sempre que siguen certificades o contlnguen segell validatori d'eixos organismes.

- Els Certificats o Diplomes hauran de contenir les dades següents:
a.- Entitat organitzadora de l'activitat, que serà l'encarregada d'expedir el corresponent certificat,
b.- Nom i càrrec de qui lliura el certificat en representació de l'entitat organitzadora
c.- Nom Í cognoms del participant i D.N.I.
d.- Denominació de l'activitat
e.- Lloc i dates de realització de l'activitat
f,- Tipus de participació: assistent, director, coordinador, ponent o professor. En el cas dels ponents i

professors, s'especificarà el títol de la ponència o matèria impartida
g.- Quantificació en hores / crèdits
h.- Referència expressa a la superació de l'activitat
i.- Lloc i data d'expedició del certificat
j.- Signatura i segell




