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Extra inici de curs 2006/07

Informacions
de servei

JB

Guia del
professorat i
dels centres

Aquesta edició especial
reuneix la informació
més útil per als ensenyants valencians: l’anàlisi de l’Estatut de la
Funció Pública Docent,
l’organització dels centres, la situació del professorat no definitiu,
l’educació en l’exterior,
els nous programes
educatius, la regulació
de les itineràncies, els
convenis dels centres
concertats, la formació
del professorat, la jubilació, el calendari d’aplicació de la LOE... La
informació de servei
també està present
amb els quadres que
mostren la normativa
vigents sobre permisos
i llicències, excedències
i permutes, nòmines i
sexennis.
ALLIOLI, la publicació
del Sindicat de l’ensenyament, comença el
curs reiterant el compromís amb les seues
lectores i els seus lectors.

Programa per a les eleccions sindicals 2006 > 11
>2
Nou Estatut de la
Funció Pública
Docent

>4
Organització
dels centres
educatius

>6
Situacions del
professorat no
definitiu

> 16
La formació
permanent del
professorat

> 20 a 23
Regulació de
permisos,
excedències,
permutes,
nòmines,
sexennis
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GUIA DEL PROFESSORAT

L’Estatut de la Funció Pública Docent ha de millorar les nostres condicions de treball

Que no et degraden... Mobilitza’t!

El 20 de juny, el Ministeri d’Educació va presentar el segon esborrany de l’Estatut de la Funció Pública Docent, un document que,
com el primer, aprofundeix en la jerarquització, la meritocràcia, l’individualisme i la competitivitat entre el professorat… Es tracta
d’un Estatut degradant, emmarcat en l’Estatut Bàsic del Personal Empleat Públic, fruit de l’acord amb tres sindicats i que actualment es troba en tràmit parlamentari. Aquest Estatut Bàsic ha estat rebutjat per la Confederació d’STEs.
Lluny de promoure el treball col·lectiu i en equip, l’autonomia i la democratització dels centres, l’augment de les plantilles, la disminució de les ràtios, una major capacitat de decisió dels òrgans col·legiats o la millora de les retribucions, l’Estatut que proposa
el MEC estableix una “carrera docent” en el sentit literal del terme: córrer i competir per arribar primer, per obtindre tal o tal
mèrit, tal o tal retribució.

Què és l’Estatut de la Funció
Pública Docent?
El Estatuto es una ley que pretende
reguL’Estatut és una llei que pretén regular
tot el que es refereix a la professió docent:
classes de funcionariat, estructura i ordenació, procediment de selecció, mobilitat, drets
i deures, nou sistema retributiu, règim disciplinari, salut laboral, etc.
L’Estatut naix com una norma bàsica que
afecta el professorat de tot l’Estat, però
nombrosos preceptes queden exclosos de la
consideració de bàsics, cosa que no obliga a
la seua aplicació en totes les comunitats
autònomes. Arreplega també nombrosos
preceptes que ja són llei, com els diferents
cossos d’ensenyament, l’assignació de funcions, el pas del grup B a l’A, la forma d’accés, els drets i deures, les faltes i sancions...
L’Estatut planteja, no obstant això, una
gran novetat: una nova forma de treballar en
els centres. Planteja, per tant, un nou marc
de relacions laborals absolutament desconegut en l’ensenyament: el treball en equip i
la companyonia poden transformar-se en
competitivitat entre companyes i companys i
en complements de productivitat, cosa que
pot empitjorar les relacions entre el professorat dels centres.
Per a la Confederació d’STES-intersindical, aconseguir un Estatut Docent no ha
estat —ni és— un tema prioritari, puix la
normativa existent és suficient per a ordenar la funció docent, però altres organitzacions sí fa temps que reclamen un Estatut.
El que ha reclamat històricament aquesta
Confederació és el reconeixement del dret a
la negociació col·lectiva, negada al funcionariat, o les clàusules automàtiques de revisió
salarial en funció de la pujada de l’IPC. I
com a criteri de negociació d’aquests
assumptes sempre hem apostat per una
norma bàsica de mínims a escala estatal i la

negociació del desenvolupament de les
competències en cada nacionalitat o regió.
Hi ha dos precedents nefasts sobre
l’Estatut: l’un, el que realment va existir, que
va correspondre durant el franquisme i primers anys de la Transició als mestres i les
mestres d’Ensenyament Primari; i l’altre,
que va plantejar el primer govern socialista,
que contenia la carrera docent i els seus
diversos graus, entre altres assumptes, i
que va provocar com a resposta una gran
vaga del professorat, una mobilització que
va obligar el govern a retirar la seua proposta. Posteriorment, van canviar de tàctica i
les diverses mesures que pretenien imposar
a través d’un sol document, sota l’epígraf
d’Estatut de la Funció Docent, es van anar
aplicant —o almenys ho van intentar— de
forma separada i en anys successius perquè
no es formara un front comú de tanta gent
descontenta.
En la situació actual, no és que el govern
haja cedit davant les presumptes “pressions” d’algunes organitzacions sol·licitants,
sinó que ha utilitzat la seua petició d’Estatut
com a excusa per a intentar desregular les
condicions de treball del professorat i introduir formes de gestió de les empreses privades en la funció pública docent, com ocorre amb els complements retributius que
pretén imposar i amb la facilitat que
l’Administració s’atorga per a remoure els
seus empleats d’un lloc de treball obtingut
per concurs. Convé recordar, per tant, que,
gràcies a la pressió organitzada, el professorat va aconseguir paralitzar altres intents
del Ministeri d’imposar un Estatut.

Què és ‘la carrera docent’?
Les novetats de l’Estatut es basen en “la
carrera docent”, és a dir, la competitivitat
entre el professorat i la facultat de la direcció dels centres o/i de la Inspecció Educativa
d’informar favorablement o no de l’avaluació
a què ha de sotmetre’s tot el professorat. Si
aquesta avaluació és “voluntària”, es corre
més ràpid.
La “carrera docent” es concreta a través
d’un nou concepte de les retribucions complementàries, nous components del complement específic, aconseguits prèvia avaluació del professorat. Els components són:
General. El percebrà tot el món.
“Grau”. Substitueix en els sexennis, que
desapareixen. Es plantegen huit graus, des
del primer, que cobra tot el professorat, fins
al huité. Es podrà ascendir de grau en funció dels mèrits adquirits. Es tarda a ascendir
entre tres i sis anys, encara que no està
gens clar que al cap dels sis anys s’aconseguisca el grau si no es compta amb l’avaluació positiva necessària.
Funció tutorial.
Singular. Destinat a alguns llocs de tre-

ball o funcions.
Especial dedicació al centre. De caràcter
anual, no es consolida. Es demana de forma
voluntària i només es cobra si s’arriba a l’avaluació positiva. No és per a tot el professorat, només poden percebre’l els càrrecs
directius i la direcció del departament.
A més, les comunitats podran establir
altres retribucions complementàries, com
fins ara.

L’Estatut planteja un nou marc
de relacions laborals
absolutament desconegut en
l’ensenyament, competitivitat
entre companyes i companys i
complements de productivitat,
cosa que pot empitjorar les
relacions entre el professorat
dels centres

Els mèrits per a aconseguir el grau depenen de criteris tan poc clars o tan arbitraris
com els que figuren en l’art. 30.3. del projecte d’Estatut:
- El reconeixement de la funció tutorial.
- La participació en projectes de millora
de l’activitat docent.
- L’avaluació voluntària de la pràctica
docent.
- L’avaluació de la formació contínua.
- L’assumpció de tasques i responsabilitats complementàries.
- La implicació amb la millora dels resultats de l’alumnat.
- La participació en projectes d’experimentació i innovació pedagògica.
- El compliment de càrrecs directius.
A aquests, cal sumar-hi “una dedicació
horària especial de caràcter estable al centre o serveis educatius”, com marca l’article
1.2 del projecte de Reial decret sobre el
complement d’especial dedicació al centre.
Però la proposta del MEC no queda
només en açò. La “carrera docent” suposa
una mica més: el grau té conseqüències per
a la mobilitat, per al concurs de trasllats i
per a l’ordenació del professorat, en cas de
cessament o supressió d’alguna unitat o
plaça. És a dir, uns mateixos “mèrits” serviran per a diverses coses, cosa que, sens
dubte, provocarà un preocupant increment
del desig de competir entre el professorat.

Què és i qui realitzaria
l’avaluació voluntària?
És una avaluació que el professorat demana
individualment que li aplique l’Administració

sobre la seua implicació en el treball diari,
la seua major dedicació horària al centre, la
seua aposta per posar fi al fracàs escolar, la
seua formació permanent. La sol·licita i se li
realitza a qui vulga ser avaluat per a intentar aconseguir algun dels components del
complement específic. Aquesta avaluació,
no obstant això, no valora el dia a dia del
treball amb l’alumnat.
Aquesta curiosa avaluació és la peça clau
per a la “carrera docent”. A ella s’ha de sotmetre el professorat que vulga veure reconeguda la seua "especial dedicació" per a
poder cobrar anualment el complement
d’especial dedicació al centre i fer mèrits
per a ascendir de grau. Encara que el més
greu és que aquesta avaluació és l’element
fonamental per a consolidar la competitivitat, per a introduir la productivitat i per a
fomentar l’individualisme i intentar eliminar
el treball en equip, un dels eixos clau del
treball del professorat.
Resulta preocupant també que l’assignació dels complements es base en la total
arbitrarietat del sistema: no es valoraren
mèrits objectius, sinó que es practica una
avaluació de determinades tasques de
forma subjectiva, sense criteris clars, quantificables, objectius.
La funció de les direccions dels centres i
la inspecció educativa serà determinant en
l’avaluació del professorat, amb evident risc
de submissió i servilisme. Qui s’atrevirà a
qüestionar persones que després han d’avaluar-te? Quants docents evitaran les actituds crítiques, per la mateixa raó?

Altres aspectes laborals
agressius de l’Estatut
Redistribució. Significa la mobilitat forçosa
per al professorat, que pot ser traslladat
forçosament a altres places del seu centre o
de qualsevol altre centre, de la seua localitat
o d’altra localitat.
Recol·locació. Imposa impartir, forçosament i amb caràcter definitiu, matèries diferents de la de l’accés. Es fomenta la impartició d’“afins”.
Concurs de trasllats. No garanteix que
els concursos siguen anuals, ni l’alternança
del concurs estatal amb l’autonòmic.
Lliure designació. Deixa completament
oberta la provisió de places per lliure
“designació”, procediment que s’estableix
en peu d’igualtat amb el concurs.
Treball i deures docents. S’especifiquen
totes les funcions que han de realitzar i tots
els deures, i a més, malgrat açò, s’afig al
final: “Qualssevol altres que li siguen atribuïdes per l’administració…”.
Professorat interí. Manté la precarietat
laboral i econòmica permanent per a aquest
professorat, que segueix amb contractes
anuals i que no podrà optar, en la pràctica,
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al complement d’especial dedicació i tindrà
tancada l’opció als graus.
Salut laboral. No aporta res de nou, ni
tan sols s’esmenten les malalties professionals pròpies de la docència.
Majors de 55 anys. Es manté la reducció
d’havers si hi ha reducció de jornada lectiva i
no es responsabilitzen d’altres tasques.
Horari i vacances. Es manté la jornada
de 37’5 hores setmanals, en lloc de les 35.
S’estableix un mes de vacances en període
no lectiu.
Règim disciplinari. Les faltes i sancions,
i tot allò que s’hi relaciona, ocupen un espai
preponderant en l’Estatut.
Representants sindicals. No s’arreplega
el dret de la representació sindical a intervindre en tot allò que afecte la defensa dels
drets del professorat en temes com horaris,
cessaments, plantilles, barems…
El professorat pot ser “degradat” , amb
pèrdua dels graus adquirits, com a sanció
per determinades faltes, una gran novetat
poc estimulant.

Propostes d’STES-i
Els STES vam considerar que la negociació
de l’Estatut de la Funció Pública Docent ha
de servir per a dignificar la tasca d’ensenyar, per a millorar les condicions laborals de
les treballadores i els treballadors de l’ensenyament. Per a empitjorar no volem cap
Estatut i per això proposem al Ministeri
d’Educació que revise profundament les
bases amb què fonamenta les retribucions
del professorat. El MEC ha d’assumir que
l’ensenyament és un treball en equip i que
introduir i incrementar la competitivitat no

Les direccions dels centres i la
inspecció educativa seran
determinants en l’avaluació del
professorat. Qui s’atrevirà a
qüestionar persones que
després han d’avaluar-te?
Quants docents evitaran les
actituds crítiques, per la
mateixa raó?
és positiva per a la tasca educativa.
Cos Únic. Entenem que en un període
curt de temps pot arribar-se a el Cos Únic
del Professorat, atés que els estudis de
Magisteri seran equivalents a l’actual llicenciatura. Proposem que aquest concepte es
reflectisca en l’Estatut i que es tendisca al
mateix nivell de complement de destinació,
començant pel nivell 24 per al Grup B i el 26

per a l’A .
Pagament de tutoria. La tasca d’ensenyar du implícita la tasca de tutoritzar l’alumnat, raó per la qual aquest complement ha
de ser per a tot el professorat.
Complement d’especial dedicació. En
lloc d’aquest complement, s’ha d’augmentar
a tot el professorat el complement específic
general en 250 euros durant el període
d’implantació de la LOE, començant amb els
60 euros que el MEC i alguns sindicats van
acordar i van signar que s’havia de pagar
només a una part del professorat, com a
mesura de suport davant la implantació de
la nova llei i atesa l’heterogeneïtat de l’alumnat.
Sexennis i Graus. Rebutgem, com sempre hem dit, els sexennis. Abans i ara suposen un complement que hauria d’haver
equiparat les retribucions complementàries
del professorat amb les d’altres funcionaris.
Per això seguim reclamant que la quantitat
total que suposen aquests sexennis es distribuïsca homogèniament des de l’inici de la
docència, com ocorre en algunes comunitats. Ens oposem a la introducció dels
graus, per ser molt pitjors que els sexennis,
per l’alt nivell de subjectivitat associat amb
la seua percepció.
L’homologació econòmica dels treballadors i les treballadores de l’ensenyament
amb la resta del funcionariat és un compromís que té el govern amb el professorat, un
deute que ha de ser pagada sense contrapartides de formació ni similars, i que ha de
ser aplicada a la totalitat del col·lectiu,
inclòs el professorat interí i substitut.
Jubilació als 60 anys. L’Estatut ha de
reconéixer la necessitat que en l’ensenyament es mantinga amb caràcter indefinit la
jubilació a aquesta edat o al cap de 30 anys
de serveis, amb el màxim de l’haver regulador.
Salut Laboral. És necessari reconéixer
un catàleg de malalties professionals de
l’ensenyament i aplicar-lo de forma immediata.
Professorat interí. Aquest col·lectiu ha
de veure reconegut en l’Estatut el seu dret a
ser considerat com la resta del professorat,
amb tots els seus drets, començant pel
cobrament dels triennis i la seua consolidació en la funció pública docent.
Altres reivindicacions. El debat sobre
l’Estatut Docent coincideix amb la campanya
electoral de les eleccions sindicals del 30 de
novembre. Per això, el conjunt de reivindicacions dels STES-i s’inclouen en el Programa
Reivindicatiu Electoral, que es pot consultar
en: www.stes.es.

Tramitació de l’Estatut,
eleccions sindicals i
mobilitzacions del professorat

En aquests moments, la proposta d’Estatut
Docent està en el marc de la Mesa Sectorial
d’Educació del MEC perquè els sindicats
presenten les seues propostes. Després d’aquesta fase, el Consell de Ministres aprovarà el document com a projecte de llei i s’iniciarà el tràmit parlamentari abans de la
seua aprovació per les Corts i la seua publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat.
L’acord signat el 20 d’octubre de 2005 per
algunes organitzacions sindicals i el
Ministeri fixava el final de les negociacions
sobre l’Estatut per al 30 de juny de 2006,
data en la qual també pensaven fer efectiva
l’aplicació del complement d’especial dedicació al centre. No obstant això, ambdues
parts no van complir els seus objectius
declarats en el termini previst i han romàs
en silenci. Llavors, per què s’ha paralitzat el
procés? Interessa evitar el debat? Què deu
tindre a veure amb tot això la celebració de
les eleccions sindicals? Quin tipus d’Estatut
signaran després de les eleccions?
La tramitació legal de l’Estatut es perllongarà durant alguns mesos, en els quals
des dels STES treballarem per informar del
contingut de la llei i de les nostres propostes. Com sempre, en l’organització arreplegarem les reivindicacions del professorat i
pressionarem perquè el MEC reconsidere la
seua posició actual i accepte millores en el
redactat actual.
El neoliberalisme instal·lat en algunes
dependències del MEC ha provocat que
alguns responsables confonguen de manera
interessada la gestió de l’ensenyament com
la de qualsevol empresa. L’actual proposta
d’Estatut Docent és un fidel reflex d’aquesta
filosofia i, per això, els STES plantejarem al
professorat i a les organitzacions sindicals
la necessitat de convocar tot tipus de mobilitzacions a partir d’ara i durant el temps
que dure la tramitació parlamentària de
l’Estatut.
No es tracta només d’impedir que ens
“degraden”, sinó que l’Estatut servisca per a
dignificar la tasca d’ensenyar i per a millorar les condicions de treball de qui treballen
en l’ensenyament. Un Estatut que no arreplegue aquestes propostes és inacceptable
per a la Confederació d’STES-i. Si no és així,
no volem cap Estatut.

La “carrera docent” modifica el
concepte de les retribucions
complementàries. Introdueix el
“grau”, que substitueix els
sexennis, que desapareixen. Es
plantegen huit graus, des del
primer al huité. El professorat
pot ser “degradat” com a
sanció davant determinades
faltes.

Abans de l’estiu, presses. I ara,
per què s’ha paralitzat el
procés? Interessa evitar el
debat? Què tindrà a veure amb
tot això la celebració de les
eleccions sindicals?
Quin tipus d’Estatut signaran
després de les eleccions?
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Com s’organitzen els centres educatius
Normativa de funcionament dels centres públics

• Resolució de 14 de juliol de
2006 per la qual s'autoritzen els
centres i programes de compensació educativa a centres públics i
privats concertats subvencionats
amb fons públics que impartixen
ensenyaments d'Educació Infantil
(2n Cicle), Primària i Secundària
per al curs 2006-2007. DOGV
5311de 26.07.2006



ARXIU



Col·legis d’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 de juny de 2006,
de la direcció general
d'Ensenyament i la direcció general de Personal Docent, per la
qual es dicten i s’aproven instruccions per a l'organització i funcionament dels col·legis d'Educació
Infantil i Primària (DOGV número
5291 de data 29.06.2006).
• 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 febrer).
• Decret 20/1992, de 17 febrer del
Govern Valencià pel qual s'estableix el currículum de l'Educació
Primària a la Comunitat
Valenciana (DOGV 20 febrer)
• Ordre de 19 de febrer de 1993 de
la Conselleria d’Educació, per la
qual s'estableixen les normes de
procediment 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 qual
es donen instruccions sobre l'avaluació i la promoció de l'alumnat
d'Educació Primària (DOGV de 24
d'agost).
• Ordre de 3 de maig de 1993 de
la Conselleria d’Educació sobre
avaluació en Educació Infantil
(DOGV 25 de maig)
• Ordre de 4 de juliol de 2001 de la
Conselleria d’Educació per la qual
es regula l'atenció a l'alumnat amb
necessitats de compensació educativa (DOGV 17 de juliol).



Instituts de Secundària
• Reglament Orgànic i Funcional,
Decret 234/1997 (DOGV 8-9-97).
• Ordre de 29 de juny de 1992
(DOGV 15-7-92).
• Ordre de 3 de juny de 2004 de la
Conselleria d’Educació, 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 ESO, 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).
•Sobre avaluació i promoció en
ESO: Ordre 18 d'octubre de 2004
(DOGV 10/ 1/ 2005).
• 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.
• Decrets 39/2002 (DOGV 8/3/02)
que estableix els nous currículums d’ESO.
• Currículum de Batxillerat:
Decret 174/1994 de 19 d'agost
(DOGV 29/ 9/ 1994) modificat pel
Decret 50/2002 de 26 de març
(DOGV 5/4/2002)
• Matèries optatives de
Batxillerat: el llistat està en
l'Ordre de 18 de juny de 2002
(DOGV 22/7/2002) i el currículum
en l'Ordre 10 de maig de 1995
(DOGV 19/6/1995) i 7 d'octubre de
1998 (DOGV 29/9/1998)
• Normes d'avaluació en
Batxillerat: Ordre de 17 de gener
de 1995 (DOGV 1/ 5/ 1995)
• Ordre de 4 de juliol de 2001 de
la Conselleria d’Educació per la
qual es regula l'atenció a l'alumnat amb necessitats de compensació educativa (DOGV 17 juliol).
• Resolució de 22 de març de
2002 (DOGV 4/4/02) sobre
Programes de Garantia Social.
• Ordre d’1 juliol de 2002 (DOGV
12/7/02) que regula l’adscripció i
el desplaçament de professorat
per modificació de la plantilla.
• Resolució de 15 de juny de 2006,
de les direccions generals
d'Ensenyament i de Personal
Docent, per la qual es prorroga i
completa, per al curs 2006-2007,
la Resolució de 15 de juny del
2001, completada per les
Resolucions de 26 de juny del
2002, de 9 de juliol del 2003, de 30

de juny del 2004 i de 28 de juliol
del 2005, per les quals es dictaven instruccions en matèria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat docent en els
centres d'Educació Secundària
[2006/7515] (DOGV número 5291
de data 29.06.2006).
• Resolució de 26 de juny del
2006, que dicta instruccions sobre
ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent dels
centres de la Comunitat
Valenciana que durant el curs
2006-2007 impartisquen cicles
formatius de Formació
Professional Específica DOGV.
5.302 de 13 07 2006



Escoles Oficials d’Idiomes
• Resolució de 25 de maig de
2006, per la qual es modifica i
amplia la Resolució de 20 de juliol
de 2005, per la qual es regula
l'organització i el funcionament
de les escoles oficials d'Idiomes.
(DOGV 5273 de 05.06.2006)
• Resolució de 20 de juliol de
2005, per la qual es regula l'organització i el funcionament de les
Escoles Oficials d'Idiomes. (DOGV
número 5062 de 02.08.2005



Escoles d'Art i Superiors de
Disseny
• Ordre de 17 de juny de 2002, de
la Conselleria de Cultura i
Educació, per la qual es disposa
el funcionament de les Escoles
d'Art i Superiors de Disseny.
(DOGV 4319 de 22.08.2002)
• Decret 99/2002, de 4 de juny,
del Govern Valencià, pel qual es
creen les Escoles d'Art i
Superiors de Disseny. DOGV 4270
de 13.06.2002)

 Centres d’Educació Especial
• Resolució de 14 de juliol del
2006, que se prorroga la vigència
de la Resolució de 6 de juliol del
2005 per la qual s'aproven instruccions per al curs 2006-2007
en matèria d'ordenació acadèmica i organització de l'activitat
docent dels centres específics
d'educació especial de titularitat
de la Generalitat Valenciana.
DOGV 5320, de 08.08.2006

Altra normativa
Existeixen altres aspectes ben
importants sobre els quals també
hi ha normativa que cal tindre en
compte, com ara
• Regulació dels drets i deures de
l’alumnat (Decret 246/1991.DOGV
3/1/92),
• Educació Especial (Decret
39/1998. DOGV 17/4/98),
• Atenció a la diversitat en ESO
(Alumnat amb Necessitats
Educatives Especials: Ordre 14
març de 2005 (DOGV 14/4/2005)
• Resolució de 28 de juny de 2002
(DOGV 10/7/02), sobre menjadors
escolars.
• Religió i Activitats Alternatives:
RD 2438/1994 de 16 de desembre
(BOE 26/1/1995), Decret 50/2002
de 2002 (DOGV 5/4/2002) i les
Ordres de 21 de juliol de 2000
(DOGV 5/9/2000).
• Currículum i atribució docent de
les activitats alternatives a l'Ordre
17 juliol 1997 (DOGV 24/7/1997),
Resolució de 24 de juliol de 1997
(DOGV 31/7/1997)
• Ordre APU/2210/2003, de 17 de
juliol per la qual es regula el procediment de les situacions d'incapacitat temporal i de risc durant
l'embaràs, en el règim especial
de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat (BOE
núm. 186, 5- 8-2003).
• 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 de vacances. La resolució anual determina les dates. El
Calendari Escolar 2006- 2007 està
en la Resolució 30 març de 2006
(DOGV 20/4/2006).



Alumnat
Avaluació i promoció d'ESO
• Títol de Graduat de Secundària.
Ordre 18 d'octubre 2004 (DOGV 10
gener 2005).º
Avaluació Batxillerat
• Ordre 17 de gener 1995 (DOGV 1
març de 1995)
Reclamació de notes
• Ordre 23 de gener de 1990
(DOGV de 7 de febrer) Resolució
23 de gener 1990(DOGV 7 de
febrer)
Drets i deures de l'alumnatt
• Decret 246/ de 23 de desembre
de 1991.
Aquest decret necessita una revisió i actualització urgent, ja que
moltes situacions que apareixen
als centres, no estan contemplades en aquesta norma.
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Prestacions bàsiques i assistència sanitària
Personal funcionari: MUFACE
La Llei 29/1975, de 27 de juny,
sobre Seguretat Social dels funcionaris civils de l'estat, partint
de l'existència dels sistemes de
classes passives i ajuda familiar
als quals, amb caràcter general i
obligatori, estaven adscrits tots
els funcionaris de l'administració
civil de l'estat, creà una mutualitat única i obligatòria, MUFACE,
amb un repertori de prestacions
ampli i flexible per garantir una
protecció adequada dels treballadors i les treballadores públics.
MUFACE ofereix les prestacions següents: assistència sanitària, pròtesis, prestació farmacèutica, subsidi per incapacitat
temporal, subsidi per risc durant
l'embaràs, indemnització per
lesions permanents no invalidants, prestació per gran invalidesa, prestació per fill a càrrec
minusvàlid, ajuda per a adquisició d'habitatge, prestacions per a
estudis universitaris, subsidi de
jubilació, subsidi per defunció,
ajuda de sepeli, ajudes assistencials, ajudes de protecció sociosanitàries, ajudes econòmiques
en els casos de part múltiple.

 Assistència sanitària
Totes les persones mutualistes i
beneficiàries de MUFACE tenen dret
a rebre les prestacions sanitàries.
A més, els cònjuges dels mutualistes i els que hagen conviscut

amb ells –encara que no siguen
beneficiàries– tenen dret a rebre
assistència per maternitat.
La cobertura sanitària de la cartera de serveis de MUFACE és equivalent a la del Sistema Nacional
de Salut. Les modalitats compreses en l'assistència sanitària són
les següents: - Atenció primària,
en la qual s'inclouen les vacunacions i l'atenció a pacients de VIHsida.
- Atenció especialitzada en totes
les especialitats mèdiques i quirúrgiques, tant en consulta externa com en règim d'hospitalització.
- Transport sanitari, oxigenoteràpia i aerosolteràpia a domicili.
Els serveis sanitaris són totalment
gratuïts, sense que calga realitzar
cap aportació per part de l'assegurat.

 Possibilitat d'elecció
Els mutualistes poden optar
entre l'assistència sanitària del
sistema sanitari públic a través
de la Seguretat Social o la d'alguna de les entitats privades
d'assegurança lliure concertades.
L'opció es pot exercitar cada
any, durant el mes de gener i
per una sola vegada. Cada entitat ofereix la possibilitat d'optar
entre els facultatius i centres
assistencials que figuren en el
seu catàleg de serveis, tenint en
compte que han d’oferir

almenys dos facultatius de cada
especialitat.



Assistència en l'estranger
Les persones beneficiàries de
MUFACE tenen una cobertura en
l'estranger equivalent a l'assistència sanitària de la qual gaudeixen. No obstant això, cal distingir dues situacions:
1. Les persones mutualistes destinades en l'estranger reben la
seua assistència sanitària a través d’ALICO mitjançant una pòlissa d’assegurança que MUFACE té
subscrita amb aquesta entitat.
2. Els mutualistes que només es
desplacen temporalment a l'estranger i reben assistència sanitària tindran dret que MUFACE
els reintegre les despeses ocasionades per aquesta assistència,
amb les següents excepcions:
A) Que l'assistència rebuda o les
despeses reclamades estiguen
incloses en algun tipus de cobertura sanitària en l'exterior, a
càrrec d'un ens públic o privat,
estatal o estranger.
B) Que de l'apreciació de la patologia que es tracte es constate un
propòsit intencionat del mutualista o beneficiari d'eludir els serveis
sanitaris que li corresponguen.



Tramitació
Les entitats concertades editen catàlegs amb la relació deta-

llada dels seus serveis i mitjans,
les adreces, telèfons, horaris, així
com la informació, urgències i
ambulàncies en altres províncies.
Per a determinats serveis,
com l'hospitalització o el transport, cal obtindre l'autorització
prèvia de l'entitat.
Només en determinats supòsits d'urgència vital es pot recórrer a mitjans no concertats,
encara que és necessari comunicar- ho a l'entitat en el termini de
quinze dies.
Quan sorgisquen dificultats
per a obtindre l'assistència haurà
de presentar-se una reclamació
escrita davant l'entitat, la qual
haurà de disposar una alternativa
assistencial en un termini de tres
dies.

 Reclamacions
Les reclamacions o queixes relacionades amb l'assistència sanitària s’han de presentar davant el
servei provincial. MUFACE, després d'escoltar l'entitat, li plantejarà una resolució i si continua el
conflicte ho traslladarà a una
comissió mixta provincial. Si persisteix el desacord el cas serà
examinat per una comissió mixta
d'àmbit estatal. En tot cas, es
podrà presentar una impugnació
d'acord amb la llei.

Professorat interí i de centres privats: Règim general de la Seguretat Social
 Prestacions per desocupació
• Beneficiaris. Tindran dret a percebre aquestes prestacions els treballadors i les treballadores que tinguen cotizats 365 dies durant els 6
anys immediatament anteriors a la
situació de desocupació.
• Tipus de prestacions.
A) Prestacions per desocupació
total, per als que volen treballar i no
poden.
B) Prestacions per desocupació
parcial, per als que han vist reduïda
la seua jornada de treball en,
almenys, un 33%.
• Quantia de les prestacions.
Es calcularà tenint en compte la
base reguladora dels sis mesos
immediatament anteriors a la situació de desocupació, i se n’obtindrà
la mitjana.
Les quanties a percebre seran:
A) Durant el 180 primers dies, es
pagarà el 70% de l’import de la
base reguladora.
B) A partir dels 181 dies, es pagarà
el 60% de l’import de la base reguladora.

 Prestacions per incapacitat temporal
• La base que es tindrà en compte
per a calcular la prestació per incapacitat temporal (IT) serà la base
per contingències comunes.
• En el període que un treballador
es troba en situació d’IT percebrà
les quanties següents:
A) Del dia 4 al dia 20, es pagarà per
part de la Seguretat Social el 60%
de la base reguladora; el 40% restant el pagarà l'empresa.
B) Des del dia 21 es pagarà el 75%
de la base reguladora i el 25% restant el pagarà l'empresa.

 Tipus de jubilacions aplicables

Es presenten a continuació els tipus
de jubilacions més habituals, encara que n’hi ha d’altres que no se
solen aplicar als funcionaris interins.
• Jubilació forçosa. Es produeix quan
el treballador compleix 65 anys d'edat. La base reguladora es calcula a
partir de les bases per contingències
comunes dels 180 mesos immediatament anteriors al fet causant.

• Jubilació per incapacitat. Es produeix quan el treballador es troba
en situació d’IT durant almenys 12
mesos, el quals podran ser prorrogats per sis mesos més si hi ha
alguna possibilitat de recuperació o
el diagnòstic és incert. Els períodes
de baixa pel mateix motiu s'acumularan a l’efecte d'aquest temps
màxim, sempre que entre baixa i
baixa no hagen transcorregut més
de sis mesos. Per al càlcul de la
base reguladora es tenen en compte les bases de contingències
comunes dels últims huit
anys.D'aquests períodes d’IT, es
poden derivar quatre tipus de jubilacions: • Jubilació parcial. No se
sol aplicar.
• Jubilació per incapacitat total per
a la professió habitual.El treballador
percebrà, si és menor de 55 anys, el
55% de la base reguladora i, si és
major de 55 anys, el 75%.
• Jubilació per incapacitat absoluta per a qualsevol professió.Es
percebrà el 100% de la base
reguladora.
• Gran invalidesa. No se sol aplicar.

 Jubilació als 60 anys
És produeix quan el treballador té
cotitzats a la Seguretat Social un
mínim de 15 anys i ha realitzat
alguna cotització abans de l’1 de
gener de 1967. La base reguladora,
equivalent a la base per contingències comunes dels últims 15 anys,
es redueix en un 8% per cada any
que falte per a complir els 65 anys.
La jubilació parcial
 Jubilació parcial a partir dels 60 anys
Només s’aplica al personal de centres privats, que pot reduir la seua
jornada fins a un 85%. No tenim
constància que la Conselleria aplique aquest tipus de jubilació al professorat interí.
 Prestacions per maternitat
Durant el període de permís maternal es percebrà el 100% de la base
per contingències comunes, la qual
serà pagada íntegrament per la
Seguretat Social. Aquesta prestació
no està subjecta a cap tipus de
retenció (IRPF, Seguretat Social o
altres).
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Situacions del professorat no definitiu

ARXIU

Professorat opositor 2005 i/o provisional


La nova situació
El professorat que durant el curs
2005/06 ha superat la fase de
pràctiques s’incorpora als centres com a professorat funcionari provisional o en expectativa de
destinació, al llarg del curs
escolar 2006/07, cal que tinga
presents les qüestions següents.
Concurs general de trasllats
En el primer trimestre del curs,
es convocaran els respectius
concursos generals de trasllats
per a cada cos. És obligatori
participar-hi. Les convocatòries

solen publicar-se entre octubre i
novembre.

 Funcionaris de carrera
El nomenament es publicarà —
altres anys sol fer-se pel
febrer— en el Diari Oficial de la
Generalitat i en el Boletín Oficial
del Estado.


Triennis i sexennis
• Després del nomenament, se’n
pot sol·licitar el reconeixement
si es poden completar triennis i
sexennis amb l’addicció dels

serveis públics anteriors.
• Per als triennis, valen els
serveis prestats en totes les
administracions públiques.
• Per als sexennis, valen
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 acreditativa dels serveis relacionats
correlativament en la sol·licitud
(Annex II).

• Quant als sexennis, acompanyaran la instància les certificacions de 100 crèdits corresponents a activitats de formació
permanent o de millora de la
qualitat de l’ensenyament (Ordre
de 14 d’abril de 2005, DOGV
22/04/2005).
El Sindicat activarà una pàgina web específica amb tota la
informació sobre els concursos
de trasllats.

Aquests aspirants hauran de
realitzar les pràctiques en les
destinacions adjudicades i, a
aquest efecte, s'entén que
renuncien al procediment selectiu aquells aspirants que no s'hi
incorporen.

regulades per la direcció general
de Personal.
• Es crearan comissions qualificadores que coordinaran les
activitats al centre i la formació.
• Es designarà professorat
que tutoritzarà les pràctiques.
• Hi haurà una avaluació final
amb un "apte" o "no apte".
• Els aspirants "no aptes"
repetiran la fase de pràctiques
junt amb els aspirants seleccionats en el següent concurs-oposició.

Professorat opositor 2006


Destinació en la fase de pràctiques
Les destinacions obtingudes per
a la realització del període de
pràctiques tindran caràcter provisional.
Tant els aspirants que han
sigut nomenats funcionaris en
pràctiques, com els altres aspirants que, estant exempts de la
realització de la fase de pràctiques, han optat per romandre en
els seus cossos d'origen, queden
obligats a participar en els successius concursos de provisió de
places que es convoquen, fins a

l'obtenció d'una destinació definitiva en centres directament
gestionats per la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport.

 Funcionariat en pràctiques
La direcció general de Personal
Docent nomenarà els aspirants
seleccionats funcionaris en
pràctiques al llarg del curs escolar, bé en vacants o bé en substitucions de caràcter temporal,
d'acord amb les necessitats del
servei, en centres dependents de
la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport.

 Fase de pràctiques
• Les pràctiques formen part de
procés selectiu i tenen com a
objecte comprovar l’aptitud per a
la docència dels aspirants seleccionats.
• Tindran una durada de 6
mesos i seran convocades i
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Professorat interí
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 de cada borsa és
estàtica i 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 són donats de
baixa en 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 en la mesa sectorial.
L’acord, l’anomenat Pacte sobre
provisió 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 en les borses de treball
constituïdes, en el sentit que es
mantenen, però en funció de la
quantitat de treball que hi ha cada
curs el repartiment pot arribar a
més o a menys gent de la que està
inscrita. En aquests últims anys,
s’ha creat treball i, en general —a

pesar de la convocatòria d’oposicions—, les borses han continuat
creixent i s’ha incorporat més professorat a treballar.
Certament, l’augment de professorat interí significa també
l’augment de treball en precari.
Per a l’STEPV-Iv, transformar el
treball precari en treball estable
requereix preocupar-se, en primer
lloc, per les persones que de fet
ocupen aquests 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 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 prioritze les persones, la
seua estabilitat laboral. Cal un nou
sistema d’accés a la Funció Pública
Docent que ho tinga en compte.



Retribucions
— El professorat interí de Primària
i Secundària que ocupa un lloc de
treball vacant estarà d’alta en la
nòmina fins al 31 d’agost de 2006.
Els períodes de treball que generen el dret a cobrar les pagues
extraordinàries es distribueixen de
la manera següent: de desembre a
maig, la paga completa que es
cobra en la nòmina de juny; de juny
a novembre, en la de desembre.
La data de cessament de final de
curs origina un saldo en la nòmina
de la fracció corresponent de la
paga de desembre (correspon al
període entre juny i el final del curs).
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— Al professorat interí que fa
substitucions, se li ha de pagar al
final de cada substitució –de cada
nomenament– la part proporcional
de la paga extraordinària en curs i
la de vacances.
— El professorat interí que substituïsca càrrecs unipersonals no
podrà exercir la corresponent funció i, en conseqüència, ni cobrirà
l’horari establit per a realitzar- la
ni cobrarà el corresponent complement retributiu.



Baixa laboral
— És obligatori presentar el part
de baixa per malaltia a partir del
segon dia d’absència del lloc de
treball.
— 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 de les direccions territorials
per comunicar-ho i seguir les
seues instruccions.



Situació d’atur
— Naixement del dret a les prestacions per atur. Les persones que
reunisquen els requisits establits,
caldrà que sol·liciten la prestació
per atur en el termini màxim de 15
dies des del cessament dels serveis.
— Duració de la prestació. Estarà
en funció del període d’ocupació
cotitzat en els sis 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 successivament fins a un
màxim de 2.160 dies, que generen
720 dies de prestació.
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Conselleria es nega a millorar la gestió de les
borses i les condicions laborals dels interins
Després de dos anys de reunions,
la Conselleria d’Educació és incapaç de complir els seus compromisos i no tanca la negociació
oberta, un incompliment que ha
provocat la paralització d’una sèrie
de modificacions a l’actual pacte
de provisió de llocs de treball que
hagueren millorat l’organització
dels actes d’adjudicació, el cobriment de les baixes i substitucions,
i les condicions laborals del professorat interí.

 Temes abordats
Entre els temes abordats, cal
esmentar el manteniment de l’ordenació de les borses de professorat interí amb serveis; la incorporació del dret a restricció de província
per a tot el col·lectiu; la comarcalització i racionalització de les substitucions; la major transparència i
diligència en el cobriment de les
baixes; el reconeixement que cal
aplicar un complement retributiu
específic i transitori equivalent als
triennis i sexennis del funcionariat;

l’aplicació del Decret de permisos i
llicències en les mateixes condicions que al professorat funcionari;
l’adopció de mesures de protecció a
la maternitat; els plans de formació
que contemplen l’especificitat del
professorat interí; el reconeixement
laboral de vacants d’especial dificultat; la reactivació de la comissió
de seguiment per poder tenir major
control sindical de les borses i de
les vacants.
Tot ha acabat en res ja que
l’Administració educativa ha ralen-

tit deliberadament el procés de
negociació fins a impedir que es
tancara i s’aplicara a partir d’aquest curs. Tot i que s’ha perdut
una ocasió important per a donar
solucions globals a la problemàtica
del professorat interí, el Sindicat
continua treballant per a reobrir la
negociació i que totes les qüestions
plantejades siguen d’aplicació en el
termini més curt possible.
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L'educació en l'exterior
L'educació en l'exterior es realitza en coordinació entre els ministeris d'Educació i el d’Afers
Exteriors, juntament amb
l'Institut Cervantes, amb els
objectius d'estendre la presència
del sistema educatiu espanyol en
el món i promocionar i difondre la
llengua i la cultura. Les actuacions s’estenen a 32 països a través de les conselleries d'Educació
i Ciència de les ambaixades
d'Alemanya, Andorra, Argentina,
Austràlia, Bèlgica, Brasil, Estats
Units, França, Itàlia, El Marroc,
Portugal, Regne Unit i Suïssa.

Modalitats
• Centres de titularitat mixta
(Argentina i Brasil), amb una part
del professorat nomenat i finançat pel MEC.
• Centres de conveni de
col·laboració entre el MEC i fundacions culturals interessades en
la llengua i cultura espanyoles
per a estudiants espanyols i
estrangers que poden obtenir les
titulacions pròpies del país i les
espanyoles.
• Escoles europees (10 en sis
països), centres públics oficials
depenents dels governs dels països membres de la Unió Europea,
destinats prioritàriament a l'educació dels fills del personal que
treballa en les institucions europees i a altre alumnat.
• Agrupacions de llengua i cul-

tura espanyoles (en nou països,
amb prop de 200 llocs de treball),
amb programes específics per a
fills de residents en l'estranger,
escolaritzats en els sistemes educatius dels països de residència.
S'imparteix en centres amb convenis internacionals o fora de
l'horari escolar.
• Seccions espanyoles (24 seccions amb 79 docents; a Europa
oriental hi ha altres 24 centres).
Es constitueixen en centres educatius estrangers. Estan sotmeses a l'organització d’aquests
últims i als convenis amb les
autoritats educatives en els països respectius.
• Centres docents espanyols
(27 centres en vuit països).
Imparteixen els ensenyaments
del sistema espanyol a la població
escolar no universitària.
S’adeqüen a les necessitats específiques de l'alumnat i a les exigències de l'entorn social i cultural.
• Assessors tècnics, destinats
a promoure i difondre la llengua
espanyola i la cultura. Exerceixen
tasques d'assistència científica i
didàctica

el procediment per a la provisió
per funcionaris docents de les
vacants en centres, programes i
assessories tècniques en l'exterior. La norma es publica anualment en el primer trimestre.
Última convocatòria: Orden
ECI/279/2006, de 24 de enero, por
la que se convoca concurso público de méritos para la provisión de
puestos de funcionarios docentes
en el exterior.
Orden ECI/278/2006, de 24 de
enero, por la que se convoca concurso público de méritos para la
provisión de puestos de asesores
técnicos en el exterior por personal docente.

Provisió de les places
• Requisits. Funcionariat de
carrera en actiu amb una antiguitat mínima de tres anys que reunisca els requisits exigits en la
normativa en matèria de provisió
de llocs de treball i que conega
l'idioma que assenyale en la convocatòria per a cada lloc. Si ja
s'ha treballat en l'estranger a través de concurs públic de mèrits,
haurà d’haver prestat tres cursos
complets de serveis en l'estat
espanyol.
• Selecció. Consta de dues
fases. En la fase general es consideren els mèrits professionals i
la valoració del treball desenvolupat, cursos de formació, mèrits
acadèmics i antiguitat.

Legislació
• Reial Decret 1138/2002 de 31
d'octubre (BOE de/1 11/02) que
regula l'acció educativa en l'exterior.
• Ordre per la qual s'estableix

En aquest apartat no es pot
obtindre més del 40 % de la puntuació màxima. La fase específica
costa de dues parts: la primera,
sobre continguts teòrics relacionats amb els temes assenyalats
en la convocatòria i la segona,
amb un supòsit pràctic relacionat
amb l'exercici de les funcions
dels corresponents cossos
docents i amb l'acció educativa en
l'exterior.
• Criteris de selecció. Es constitueix una comissió de selecció i
les comissions de valoració
necessàries.
Les places s'adjudiquen a les
persones que obtenen major puntuació sumats els resultats finals
de la fase general i específica.
Una vegada assignat un lloc en
l'exterior no s’hi pot renunciar,
llevat de raons excepcionals.
L'adscripció és per dos cursos,
prorrogables per dos períodes de
dos cursos més (màxim de sis).
Conclosa la permanència en l'exterior, el professorat tindrà dret
preferent a una plaça docent al
seu retorn en la localitat o àmbit
territorial i haurà de participar en
el concurs de trasllats del curs
anterior al seu retorn. El règim
del personal docent destinat en
centres i programes en l'exterior,
incloses les retribucions, és competència del MEC.
Més informació:
http://www.stes.es/exterior/
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Els contractes a temps parcial
Els contractes a temps parcial estan regulats per
l’Ordre de 7 de maig de 1997 (DOGV de 23/05/1995).
Es tracta de vacants de contractació anual, encara
que no és obligatori agafar-lles, és a dir, es pot
renunciar a elles sense perdre el número en la llista
d’interinatge. No hi ha contractes de temps parcial
de més de 12 hores lectives, llevat que es tinga
assignada una tutoria, única situació en què el contracte és de 13 hores. En els dos casos les retribucions són proporcionals a les hores treballades.
Només es podrà assignar una tutoria si el contracte
és de, com a mínim, nou hores lectives.

Horari d'obligada permanència al centre
Hores
lectives

Hores
complementàries

Total

Resta d'horari
Hores
complementàries de còmput mensual

Hores setmanals de
lliure
disposició

Jornada
laboral

Percentatge
de
retribució

37,5

100%

Jornada completa en els cossos de Secundària

18

7

25

5

7,5

Possibles contractes a temps parcial en els cossos de Secundària

13

4

17

4

5

26

72,22%

12

4

16

4

5

25

66,66%

11

4

15

3

4,5

22,5

61,11%

10

3

13

3,5

4

20,5

55,50%

9

3

12

3

3,5

18,5

50%

8

3

11

2,5

3

16,5

44,40%

7

2,5

9,5

2

3

14,5

38,88%

6

2

8

2

2,5

12,5

33,33%

5

1,5

6,5

2

2

10,5

27,77%

4

1

5

1,5

1,5

8

22,22%

3

1

4

1

1

6

16,66%
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El tipus d’alumnat permet als centres acollir-se a diferents modalitats educatives

Els programes educatius
Compensació
Educativa
Diari Oficial núm. 4044, del
17.07.2001. Segons l'Ordre de 4 de
juliol de 2001, "Es considera alumnat amb necessitats de compensació educativa aquell que presenta
dificultats d’inserció escolar per
trobar-se en situació desfavorable,
derivada de circumstàncies socials,
econòmiques, culturals, ètniques o
personals. Aquestes necessitats de
compensació educativa poden
resultar de: a) Incorporació tardana
al sistema educatiu. b) Retard en
l’escolarització o desconeixement
dels idiomes oficials de la
Comunitat Valenciana por ser
immigrant o refugiat. c) Pertànyer a
minories ètniques o culturals en
situació de desavantatge social. d)
Escolarització irregular, per itinerància familiar o per abandonaments educatius reiterats o periòdics. e) Residència en zones social,
cultural o econòmicament desfavorides. f) Dependència d’institucions
de protecció social del menor. g)
Internament en hospitals o en hospitalització domiciliaria de llarga
durada por prescripció facultativa.
h) Inadaptacions al medi escolar i a
l’entorn educatiu."

Programa PASE
Resolució de 15 05 2006, de la
Direcció General d’Ensenyament,
per la qual s’estableixen els criteris
del Programa d’Acollida al Sistema
Educatiu (PASE) en centres docents
sostinguts amb fons públics, (29 05
2006 DOGV - Núm. 5.268)
El PASE és una mesura de
suport temporal, destinada a l’alumnat estranger de nova incorporació al Sistema Educatiu a la
Comunitat Valenciana, amb la fina-

litat de facilitar-li la superació dels
problemes inicials que dificulten la
seua ràpida integració escolar en el
centre. És una mesura específica
de suport educatiu que desenvolupa el centre per a l’acollida i integració de l’alumnat estranger i,
com a tal, s’incorporarà als documents de planificació del centre,
junt amb les altres mesures de
compensació educativa i d’atenció a
la diversitat.
El PASE s’aplicarà quan aquest
alumnat no trobe resposta en les
altres mesures d’atenció a la diversitat o de compensació educativa
que desenvolupa el centre.
El Programa, en una primera
fase, ofereix un suport dirigit a
compensar les necessitats lingüístiques de l’alumnat que desconeix
la llengua base del programa d’educació bilingüe a què quede adscrit. En una segona fase, ofereix un
suport dirigit a compensar les
necessitats d’aprenentatge de l’alumnat estranger en certes àrees o
matèries del currículum, principalment en les instrumentals. El PASE
implica en les seues dos fases una
metodologia que integra els aprenentatges lingüístics amb els continguts de les àrees i matèries del
currículum, com a mitjà eficaç d’aprendre llengua, desenvolupar el
pensament i adquirir coneixements.

Programes del Pla PROA
— Conveni de col·laboració amb el
Ministeri d’Educació i Ciència, per a
l’aplicació de diversos programes
de reforç i suport a centres
d’Educació Primària i Educació
Secundària (Pla PROA).
— Resolució de 25/05/2006, de la
Direcció General d’Ensenyament,
per la qual estableix els criteris

dels Programes d’Acompanyament
Escolar en Col·legis Públics
d’Educació Primària i en Instituts
d’Educació Secundària i el
Programa de Suport i Reforç a
Instituts d’Educació Secundària
(DOGV 5.274, 06/06/2006).

 Programa d’Acompanyament

Acadèmic (PAA)
També conegut com a Programa
de Suport i Reforç, el PAA es desenvoluparà en instituts que escolaritzen una proporció important
d’alumnat d’Educació Secundària
Obligatòria en condició de desavantatge educatiu associat a
l’entorn, amb dificultats generalitzades en l’aprenentatge, un
alumnat per al qual les altres
mesures d’atenció a la diversitat
que aplica l’institut no han resultat adequades. El programa tindrà
com a finalitat impulsar nous procediments d’organització i funcionament, així com noves estratègies d’ensenyament i aprenentatge, que permeten a l’institut
afrontar la situació educativa difícil de l’alumnat i millorar les
seues expectatives escolars. Per
això, són objectius del PAA:
impulsar un replantejament global de l’organització i funcionament de l’institut, que incloga la
revisió, almenys, dels àmbits
següents: l’atenció directa a l’alumnat, la intervenció amb les
famílies i la relació amb l’entorn,
potenciar mesures de suport en
els tres àmbits citats anteriorment per a millorar les expectatives escolars de l’alumnat, complementar les mesures i recursos
de compensació educativa del
centre per a propiciar una educació de qualitat per a tots.

IV Congrès
d’Escola
Valenciana
Escola Valenciana i
societat sostenible

Octubre - desembre 2006
presentacions de llibres,
exposicions, itineraris,
cursos, jornades...

Informació i inscripcions:
www.fev.org

 Programa d’Acompanyament
Escolar (PAE)

El Programa d’Acompanyament
Escolar es desenvoluparà en
col·legis d’Educació Primària i en
Instituts d’Educació Secundària.
Tindrà com a finalitat ampliar les
possibilitats educatives de l’entorn i
la participació de les famílies, facilitar la millora dels aprenentatges i
l’èxit escolar de l’alumnat, així com
propiciar la seua integració escolar
i la cohesió social. Podrà participar
en aquest Programa l’alumnat del
tercer cicle d’Educació Primària,
així com el d’Educació Secundària
Obligatòria: en desavantatge des
del punt de vista educatiu, amb dificultats en l’aprenentatge, sobretot,
en les àrees instrumentals, amb
hàbits de treball insuficients, les
famílies del qual no poden prestarli un suport suficient en l’activitat
escolar, però que adquireixen el
compromís explícit de col·laborar
amb el centre i garantir l’assistència al programa.
El programa, per tal de completar el treball escolar, es proposa
els següents objectius: oferir una
guia i una orientació personalitzada
a l’alumnat després del seu horari
lectiu, ajudar-li a desenvolupar
actituds i hàbits d’organització del
temps, tindre constància en el treball i aplicar estratègies d’aprenentatge, fomentar l’hàbit lector i
millorar l’adquisició de coneixements i destreses en les àrees instrumentals, potenciar la seua autoestima per a facilitar-li la integració
escolar i augmentar les seues
expectatives. Els grups del programa treballaran fora de l’horari lectiu, preferentment de manera
simultània, dos dies a la setmana
durant dues hores diàries; o bé,
quatre dies a la setmana durant
una hora diària.
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STEPV-Iv ha desplegat en els últims anys campanyes diverses sobre la salut del professorat

La salut laboral, una prioritat del Sindicat
“Estudi de les condicions de treball
i la influència d’aquestes condicions en l’estat físic, mental i social
del treballador i de la treballadora
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
benestar 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 seguretat i la
prevenció dels riscos laborals ha
d’integrar-sse en les fórmules organitzatives i de gestió empresarial i
impregnar totes les estratègies
assolides per les empreses per dur
endavant les seues activitats.



Què fa el Sindicat
STEPV-Iv ha promogut campanyes per informar els treballadors i
les treballadores docents de
qüestions relacionades amb la
salut laboral i per reivindicar una
millora substancial de les condicions laborals mitjançant l’aplicació de polítiques preventives. La
campanya “Pengem les claus”
plantejava millores en les condicions de treball en llocs considerats itinerants. “Pel reconeixement de les nostres malalties
professionals” era una altra campanya que pretenia, mitjançant
una nova catalogació de les
malalties i accidents laborals
considerats fins ara fortuïts, que
s’hi començaren 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 represenciació del
Sindicat ha encapçalat la denúncia de situacions concretes que
produïen un deteriorament greu

de les condicions de treball individuals i col·lectives de professorat
a determinats centres educatius
públics.
En el marc de negociació amb la
Conselleira d’Educació s’ha aconseguit incorporar els temes de
seguretat i salut. Un principi d’acord permetrà la constitució completa dels serveis de prevenció.
També existeix una negociació en
marxa sobre el pla de prevenció.

 Els comités de seguretat
Els comitès de seguretat i salut
laboral són òrgans paritaris integrats per representants de l'administració i dels treballadors que
han de vetlar per la seguretat i la
salut laboral i als quals pot adreçar-se qualsevol treballador o
treballadora. D’altra banda, la
mesa sectorial de salut laboral
aborda, negocia i coordina l’activitat preventiva dins de l’àmbit educatiu. El Sindicat treballa ara per
implantar la figura de la coordinadora de salut laboral en tots
els centres educatius.


Els delegats de Prevenció
Els delegats i les delegades de
prevenció de l’STEPV-Iv col·labo-

ren amb la Conselleria en la
millora de l’acció preventiva, promouen i fomenten la cooperació
dels treballadors i les treballadores en l’execució de la normativa
sobre prevenció de riscos laborals. Els delegats han de ser consultats per l’Administració, amb
caràcter previ a la seua execució,
quant a les decisions referides a
la consulta dels treballadors i treballadores. Els delegats exerceixen un treball de vigilància i control sobre el compliment de la
normativa de prevenció de riscos
laborals.



Normativa
- 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, del 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

familiar 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 normatiu.



Per a saber-n
ne més
- Navarro, Javier: Legislació
Bàsica en Salut Laboral, ed. Alli-Oli. València, 2001.
- Autoria compartida: Riesgos
Psicosociales 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.
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Regulació de les itineràncies
Disposicions legals sobre llocs de treball itinerants


Normativa
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 itinerants aquells en què
el funcionariat docent haja de
prestar els seus serveis en més
d’un centre, amb caràcter regular
i periòdic. En els cas dels centres
rurals agrupats (CRA), els serveis
s’han de prestar en més d’una
localitat. Atés que els llocs
docents itinerants tenen caràcter
singular, l’adscripció a aquestes
places és voluntària.
 Règim de la itinerància
Al professorat itinerant se li aplicaran les disposicions legals que
amb caràcter general corresponen al professorat del cos que
imparteix els mateixos ensenyaments.
Els serveis prestats pel funciona-

riat 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 estarà determinat per
l’horari destinat a l’atenció directa
de l’alumnat, els temps de reducció horària destinats als desplaçaments i aquells altres que estiguen atribuïts a altres funcions
que li siguen assignades.
S’aplicaran els temps de
reducció horària destinats 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 la
reducció horària per raons de
desplaçament, la suma fóra inferior a l’horari lectiu setmanal, el
professorat itinerant desenvoluparà les altres funcions que li
seran assignades.

El professorat itinerant complirà l’horari complementari setmanal d’obligada permanència en el
centre on que estiga adscrit 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’adscripció, a fi de
participar en les sessions d’avaluació, claustres i sessions de
coordinació.
La jornada lectiva del professorat itinerant començarà i finalitzarà en el centre d’adscripció.
Mentre la resta de professorat
no les tinguen assignades i llevat
que siga estrictament necessari,
al professorat itinerant no li
podran ser assignades tutories. El
calendari laboral que haurà de
complir serà el corresponent al
del seu centre d’adscripció.



Indemnitzacions
En cas d’accident de circulació, es
tindrà dret a les indemnitzacions
que puguen correspondre 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 setmanals 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 impartisca la
docència. La persona responsable
de la coordinació d’horaris serà la
cap d’estudis del centre d’adscripció.


Salut Laboral
A partir del sisé mes d’embaràs,
les professores itinerants podran
suspendre transitòriament les itineràncies i s’adscriuran al seu
centre de destinació a temps total
per reforçar l’atenció a l’alumnat.
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Programa electoral
compartim
decisions

El pròxim 30 de novembre se celebren, per sisena vegada des de 1987, eleccions sindicals en l’ensenyament
públic. En els processos electorals anteriors el professorat valencià ha confiat de manera ininterrompuda en
aquest Sindicat, que sempre ha comptat amb una clara majoria de representants.
Des de les anteriors eleccions, en 2002, potser has visitat les nostres seus, ens has telefonat o has entrat a la
nostra web per motius diversos —oposicions, concursos de trasllats, retribucions, reclamacions...—. Potser
també ens has conegut quan hem visitat el teu centre o en els actes d’adjudicació de places. Fins i tot potser
comparteixes amb les companyes i els companys afiliats a l’STEPV-Iv reivindicacions concretes i moments de
lluita. La convocatòria d’eleccions sindicals és un bon moment per a fer balanç del treball desplegat dia a dia
en el manteniment d’un model sindical obert i participatiu i d’una acció sindical en defensa de l'educació valenciana. Per això et presentem el nostre programa electoral general, on reiterem el compromís de l’STEPV-Iv
amb l’ensenyament públic.
A l’ensenyament, compartim decisions.

Amb tu, millor.

Per un ensenyament públic que vertebre el
sistema educatiu, integrador i compensador de
les desigualtats
1. Ensenyament públic — gratuït, democràtic, igualitari, integrador, laic,
intercultural, coeducador i valencià—, constituït com a eix vertebrador del
sistema educatiu, un model que conjuga la qualitat i l’equitat de manera
científica i crítica per a comprendre i transformar la realitat.
2. Compromís social amb l’ensenyament públic per a frenar l’actual procés de privatització. Aquest compromís s’ha de materialitzar de manera
immediata en les etapes educatives no obligatòries amb oferta pública
suficient de llocs escolars a tots els àmbits territorials. Cal assegurar el
compliment de la legalitat en els processos d’admissió de l’alumnat.
Distribució equitativa de l'alumnat nouvingut entre els centres públics i
els privats concertats.
3. Foment de l’ensenyament en valencià perquè la llengua és una eina
clau en la vertebració social del País Valencià.
4. Finançament suficient per a garantir la igualtat i la qualitat en l’educació del conjunt de la població. La inversió en el sistema educatiu públic,
pel que fa als Pressupostos de la Generalitat, s’ha d’incrementar fins
assolir el 7% del PIB.
5. Xarxa de centres públics que garantesca una oferta de llocs escolars
en totes les etapes i modalitats d’ensenyaments. Cal crear una xarxa
d’Escoles Infantils públiques, amb espais adequats i personal especialitzat i de suport suficient.
Cal un catàleg lingüístic dels llocs de treball que assegure el manteniment i l'extensió dels Programes d’Ensenyament en Valencià (PEV) i
d’Immersió Lingüística (PIL).
6. Un model integral de plantilles per a tots els centres públics que comprenga professorat i personal d’administració i serveis. La seua gestió i
provisió ha de dependre de la Conselleria d’Educació. Previsió suficient
per a atendre totes les substitucions.

7. Plans territorials coordinats entre les distintes administracions,
Ajuntament, Educació, Sanitat, Benestar Social I Justícia per tal d’aconseguir la integració social, la compensació de desigualtats i la prevenció
del desarrelament i la marginació social. Elaboració de plans d’acollida
per a l’alumnat de nova incorporació, particularment per als immigrants.
8. Currículum obert i equilibrat per a una educació integral que promoga
l’autonomia personal i els valors socioafectius. Els coneixements i destreses que ha d’adquirir l’alumnat han de ser consensuats entre els
agents educatius i l’Administració. El coneixement i el saber s’han de
considerar des de perspectives diverses: intercultural, solidària, laica,
crítica. Qualsevol doctrina religiosa ha de restar fora del currículum. Cal
retirar dels centres públics tots els símbols religiosos.
9. Establiment de convenis entre la Conselleria d’Educació, el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat Catalana i la Conselleria
d’Educació del Govern Balear per: establir un currículum de llengua i
literatura comú, editar conjuntament materials didàctics i realitzar programes d’intercanvi de professorat i alumnat.
10. Desenvolupament dels temes transversals com a eixos vertebradors
de l’acció educativa en totes les matèries, amb el foment per
l’Administració dels programes de Coeducació, Educació Afectivosexual,
Mediambental, per al Consum, per la Pau...
11. Dotació de personal, recursos i infrastructures per a atendre totes les
necessitats socioeducatives. Suport a la integració de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques, compensació educativa, atenció a la
diversitat… Educació oberta a la societat, integrada en el entorn.
12. Creació del Departament d’Orientació en els centres d’Infantil,
Primària. Completar la seua creació en Secundària. Increment del personal d’orientació en Instituts de Secundària i Serveis Psicopedagògics
(SPE). Atenció, per part dels SPE de zona, a l’alumnat d’Infantil, Primària
i Secundària, amb equips multiprofessionals.
13. Mesures per a incrementar l’accés de l’alumnat als ensenyaments
postobligatoris i per combatre el seu abandonament .
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Per uns centres educatius gestionats
democràticament i amb recursos adequats
14. Gestió democràtica dels centres educatius, incloent-hi la modificació
de la Llei d’Educació (LOE), No al model empresarial i competitiu de la
proposta d’Estatut del Professorat.
15. Participació democràtica, activa i no jerarquitzada de tots els sectors
en la gestió dels centres. Més competències per als claustres i els consells escolars, entesos com a òrgans col·legiats de decisió. Elecció
democràtica dels càrrecs directius.
16. Consideració dels centres educatius com a espais lliures de publicitat,
sense cap tipus d’intromissió mercantil i comercial.
17. No a l’avaluació externa, amb objectius de caire mercantilista, del sistema educatiu. Avaluació permanent a càrrec dels mateixos agents educatius, per a la millora i el perfeccionament de la pràctica docent i del
funcionament del sistema educatiu.
18. Impuls a l’acció tutorial. Desdoblaments de grups i agrupacions flexibles. Activitats de suport, reforç i recuperació.
19. Potenciació de les competències dels Consells Escolars Municipals i
del Consell Escolar Valencià. Creació dels Consells Territorials.
Coordinació i descentralització de les Direccions Territorials d’Educació
per a millorar-ne la gestió i el servei a la ciutadania.
20. Autonomia pedagògica i organitzativa dels centres per a determinarne el model de gestió, els recursos i la jornada escolar, com a resultat
d’un consens al si de la Comunitat Educativa i amb la finalitat de millorar
el servei educatiu.
21. Revisió i negociació del mapa escolar de tots els ensenyaments. Pla
de construcció de centres i dotació dels equipaments escolars, amb totes
les dotacions necessàries per al seu sosteniment.
22. Negociació amb tots els sectors de la Comunitat Educativa dels reglaments orgànics i funcionals dels diferents ensenyaments.
23. Reducció de les ràtios de l’alumnat. Reducció del nombre d’alumnes
amb necessitats educatives especials per aula. Reducció del nombre d’alumnes que ha d’atendre cada docent.
24. Gratuïtat de l’ensenyament en tots els serveis complementaris.
Menjador escolar gratuït en tots els centres públics per a tots, amb personal específic a càrrec de l’Administració. Transport escolar adaptat a
les necessitats i característiques de l’alumnat, del centre i de la zona.
Materials i textos curriculars gratuïts.

Per una convivència democràtica i un treball
saludable

Convivència de la Generalitat Valenciana.
29. Increment dels recursos i mesures per fer front als nous reptes
socials i culturals en aquest sentit, qualificació de la formació inicial i
contínua del professorat . Impuls als programes de Coeducació i a les
Escoles de família. Reconeixement i reforç de les tutories i el
Departaments d’Orientació.
30. Extensió de la democràcia, els valors participatius i la coresponsabilitat en la gestió dels centres. Atenció, per part de les administracions
educatives, a la creació d’un entorn laboral saludable, sense pressions
sobre el professorat en forma d’increments de productivitat. Potenciació
del treball col·lectiu. Més col·laboració amb els associacions de mares i
pares d’alumnes. Ús reflexiu i crític de les tecnologies de la Informació i
la Comunicació per la seua incidència educativa.
32. Planificació coordinada de les institucions públiques —autonòmica,
comarcal i local— en la intervenció dels diferents professionals i agents
que col·laboren amb la tasca educativa dels centres.
33. Acords amb els mitjans de comunicació perquè siguen rigurosos en el
tractament informatiu de la violència en els centres escolars: veracitat,
respecte als menors, no al sensacionalisme…

Igualtat i conciliació
34. Pla de mesures de conciliació de la vida personal i laboral.
35. Mesures per a promoure que les dones i els homes assumesquen la
coresponsabilitat en la gestió i la coordinació de l’organització dels centres docents i de l’Administració, d’una forma equilibrada i sense biaixos
sexistes.
36. Creació de la figura del/la responsable de coeducació en cada centre,
amb disponibilitat horària i participació en els consells escolars per a
impulsar l’adopció de mesures que fomenten la igualtat.
37. Supressió d’estereotips sexistes o discriminatoris. Compliment, en
els materials didàctics, de la Llei Integral de Violència de Gènere.
38. Integració en els currícula de la contribució de les dones a la ciència,
la cultura i el desenvolupament social.
39. Inclusió en tots els estudis universitaris d’una formació bàsica en
qüestions de gènere.
40. Restabliment de les assessories de formació del professorat en
matèria de Coeducació. Elaboració d’un recull específic de recursos
didàctics.
41. Desenvolupament de la capacitació de l’alumnat perquè l’elecció de
les opcions acadèmiques es faça lliure dels condicionaments de gènere.

25. La violència és un problema estructural de la societat que transcendeix les institucions escolars, tot i que ací adquireix una manifestació
específica que cal tractar des de la prevenció coordinada de
l’Administració i els centres educatius.. L’origen de la violència té causes
diverses: una distribució desigual i injusta dels recursos materials i de
les deficients oportunitats de desenvolupament humà; un ordre internacional injust; un sistema patriarcal que oprimeix les dones. Eliminar
aquestes desigualtats és la millor manera d’eliminar la violència.

42. Inclusió en els projectes educatius de centre de protocols de bons
tractaments i bones pràctiques. Resolució pacífica i negociada dels conflictes.

26. Constatació i visibilització de tots les manifestacions de violència existents en els centres escolars.

45. Eliminació dels concerts als centres que segreguen l’alumnat en funció del sexe.

27. Rebuig a tot episodi de violència física, verbal, gestual, sexual, organitzativa, psicològica, social o racista. Cal dotar el centres amb recursos
suficients perquè donen suport a les persones afectades.

46. Ampliació, fins a tres anys, del dret de conservar la destinació i l’antiguitat per part del professorat amb excedència per cura de fill o filla.

28. Potenciació de la cultura preventiva per integrar els problemes de
convivència en un projecte democràtica de centre, elaborat amb la participació del personal del centre i de la resta de sectors educatius.
Participació d'aquests sectors i dels sindicats en el disseny del Pla de

43. Potenciació dels centres de Formació de l’Educació de Dones Adultes.
44. Creació d’un Observatori per a l’Anàlisi i l’Avaluació de la
Discriminació i el Sexisme en els centres docents.

47. Atenció especial a la cura de persones sense autonomia personal:
retribució del 100% del salari per a les persones beneficiàries de reducció de jornada i amb permís específic, i dotació als centres de personal
que les substituesca.
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48. Ampliació del període de baixa maternal a 24 setmanes, amb el 100%
de sou, segons les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut.

68. A un mateix treball, un mateix salari. Valoració global de la tasca
docent. No als incentius per treballs propis de la tasca docent.

49. Adaptació del lloc de treball a les dones embarassades o en període
de lactància, quan les condicions de treball poguen perjudicar la seua
salut.

69. Desvinculació de la formació i de l’avaluació de les retribucions. No
als sexennis. Incorporació de la seua quantitat màxima a la massa salarial.

50. Possibilitat d’acumulació del permís de lactància al de maternitat.

70. Clàusula de revisió salarial anual. Pagament únic que compense la
pèrdua adquisitiva dels anys anteriors.

51. Permís de paternitat de quatre setmanes, acumulable al de maternitat, en famílies monoparentals.

71. Pagues extraordinàries completes.

52. Substitucions àgils en tots els permisos per maternitat i baixes laborals de llarga durada.

72. No als plans de pensions privats. La massa salarial global dels plans
de pensions ha d’anar al salari de cada treballador i cada treballadora.

53. Ús d’un llenguatge no sexista i projecció pública d’una imatge no discriminatòria de la dona per part de les administracions públiques en
totes les comunicacions amb els centres i la societat.

73. Jornada laboral de 35 hores setmanals. Reducció de la jornada lectiva per a tot el professorat.

54. Denúncia de les relacions laborals discriminatòries, particularment
l’assetjament sexual.

Condicions de treball del professorat.
Provisió de llocs de treball

74. Garantia de manteniment de les destinacions obtingudes pel concurs
de trasllats. Respecte dels drets adquirits pel professorat funcionari. No
a la mobilitat forçosa ni a la redistribució d’efectius contemplats per
l’Estatut del Professorat. No a l’adjudicació forçosa de destinacions.
75. Establiment del nombre màxim d’alumnat que ha d’atendre el professorat.

55. Provisió anual de totes les vacants. Negociació i coneixement previ de
totes les vacants oferides. Manteniment del concurs bianual autonòmic.

76. Llicenciatura o Postgrau per a accedir a la docència en tots els
nivells educatius. Avançar cap el Cos Únic d’Ensenyants, grup A i nivell 26
per a tots els ensenyants. Mentrestant, mobilitat entre cossos per concurs.

56. Negociació anual de totes les creacions, supressions, amortitzacions
i habilitacions.

77. Regulació i negociació de les itineràncies. Per una normativa específica. Fixació d’indemnitzacions per raons del servei.

57. Transparència i publicitat en la provisió dels llocs de treball.
Diferenciació i provisió voluntària de les places “especials” del sistema:
llocs de dificultat especial, compensatòria, presons, hospitals.

78. Jubilació als 30 anys de servei o 60 anys d’edat, amb el 100% de les
retribucions.
79. Establiment de l’any sabàtic.

58. Regulació i transparència en la concessió de comissions de serveis.
Barem amb criteris objectivables.

Professorat interí
59. Negociació d’un Pacte d’Estabilitat.
60. Manteniment de l’ordenació actual de les borses. Actes d’adjudicació
presencials amb totes les vacants del sistema.
61. Accés diferenciat.
62. Complement retributiu d’interinatge equiparable als triennis i sexennis de la resta del professorat funcionari.
63. Comarcalització de les substitucions.
64. Igualtat de drets amb la resta de les treballadores i els treballadors
de l’ensenyament. Drets de protecció a la maternitat i a la conciliació de
la vida laboral i personal.
65. Formació i llicències per estudis amb les mateixes condicions que la
resta del professorat funcionari.

Millora de les condicions de treball
66. Supressió del sistema de “graus” del projecte de l’Estatut del
Professorat (EP). Incorporació de la quantia econòmica global dels graus
a la massa salarial. Repartiment homogeni entre tot el professorat.
67. Sistema retributiu basat en criteris objectius. No a l’avaluació que introdueix el projecte d’EP. Desvinculació de les retribucions de l’avaluació de les
tasques pròpies del professorat. No al complement d’Innovació Educativa.

80. Reducció automàtica, prèvia sol·licitud, de l’horari lectiu al professorat major de 55 anys sense disminució retributiva .

Formació
81. Formació inicial del professorat d’Infantil, Primària i Secundària: llicenciatura o postgrau. Atenció a tots els aspectes de la funció docent,
nous reptes socials i culturals i les noves competències. Formació bàsica
comuna per a tots els professionals de la docència obligatòria i postgraus
d’especialització.
82. La formació permanent o contínua és un dret i un deure de totes les
treballadores i tots els treballadors de l’ensenyament i l’Administració ho
ha de reconéixer. Oferta de formació de qualitat i gratuïta de
l’Administració a tot el personal docent sense exclusió, realitzada en l’horari laboral i prop del centre de treball.
83. Plans de formació adreçats al conjunt del professorat dels centres.
La diversitat dels docents requereix d’una pluralitat de propostes.
Formació d’Acció Tutorial per a tot el professorat i tots els nivells.
84. Suport institucional i increment econòmic de les ajudes a les iniciatives de formació impulsades pels Moviments de Renovació Redagògica i
les Escoles d’Estiu, atesa la seua trajectòria, fons documentals i una
experiència contrastada.
85. Participació democràtica en el disseny de la formació permanent del
professorat, el disseny de les activitats i la seua gestió i avaluació.
86. Més enllà del voluntarisme del professorat manifestat en el seu treball fora de l’horari laboral, cal reconéixer i incentivar la tasca dels grups
de treball i els projectes de formació de centre o comarca.
87. Dotació als centres dels recursos materials i personals per a promoure iniciatives didàctiques innovadores i treballs cooperatius..

amb tu
millor

88. Impuls a la flexibilitat dels programes, a l’experimentació i adopció de
projectes curriculars alternatius als de les editorials aprovats per
l’Administració. Difusió de les experiències i els materials dels grups,
seminaris i moviments de renovació pedagògica.

Per la seguretat i la salut en el treball
89. Model integrat de Prevenció de Riscos Laborals en el sistema de gestió de l'Administració, en totes les activitats, decisions i nivell jeràrquics.
L’objectiu bàsic ha de ser la modificació de les condicions laborals amb
risc per a la seguretat i la salut del professorat, així com la promoció de
la salut en l’àmbit laboral.
90. Exigència de compliment de les obligacions legals i dels acords signats entre els sindicats i la Conselleria d’Educació: pla de prevenció de
Riscos Laborals, . impuls i posada en marxa plena i immediata dels
Serveis de Prevenció, vigilància de la salut, adaptació de llocs de treball,
plans d’emergència i desenvolupament de la figura de coordinador/a de
salut laboral de centre. Atenció a l’avaluació de riscos psicosocials, també
la violència en el treball.
91. Garantia de funcionament real dels Comitès de Seguretat i Salut
Laboral. Dotació immediata de recursos humans, materials i financers.
92. Participació i formació en seguretat i salut laboral per als delegats i
delegades, la coordinació de centre i en general per a tot el professorat.
93. Creació i impuls de la figura de la coordinació de centre, amb crèdit
horari i formació suficient.
94. Vigilància efectiva de la salut. Exigència d’una major especificitat amb
els reconeixements mèdics els quals han d’incorporar la perspectiva de
gènere. Els Serveis de Prevenció i la Inspecció Mèdica han d’obrir línies
d’investigació que determinen les malalties més freqüents en educació,
les seues causes i que servisquen pera a planificar polítiques preventives.
95. Planificació urgent de la creació d’equips tècnics de suport que confeccionen els plans d’emergència amb col·laboració amb els equips
directius.
96. Reconeixement del conjunt de malalties laborals (veu, estrès, síndrome del “cremat”, mobbing, patologies musculoesquelètiques...).
Tractament preventiu de tota patologia que tinga origen en el treball.
Modificació de la Llei de la Seguretat Social per cobrir aquestes malalties.
97. Eliminació dels riscos sorgits com a conseqüència de la intensificació
del treball, la deficient organització, la desinformació o inhibició de
l’Administració.
98. Exigir mesures de protecció per a: treballadors i treballadores que
ocupen llocs sensibles a determinats riscos; els majors; els qui pateixen
malalties amb freqüència; els docents eventuals i interins. Protecció
especial a les treballadores per maternitat.
99. Dret a la protecció de la salut i a l'adaptació o canvi de lloc de treball a
les persones especialment sensibles per les seues característiques personals, estat biològic o discapactitat reconeguda, amb protocol clars d'actuació i amb de la seua situació administrativa.
100. Modificació de la normativa, les condicions materials, econòmiques i
jurídiques que afecten els treballadors itinerants i els que utilitzen el seu
vehicle en comissions de serveis, incloent-hi el temps de desplaçament
emprat des del domicili particular al treball i viceversa.
101. Modificació de la normativa estatal i autonòmica per tal d’augmentar
les distàncies mínimes dels centres educatius de les subestacions elèctriques i les antenes de telefonia.
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Ensenyament privat
 Les vacants en els
centres concertats
La contractació en centres concertats
és “lliure”, és a dir, el titular del centre contracta a qui vol. En conseqüència, no existeix cap borsa de treball que regule i controle la contractació en els centres. L'única obligació
d’aquests centres és publicar les
vacants. Els centres ho comuniquen
a la Conselleria d’Educació i es pot
accedir al llistat de vacants mitjançant el web del Sindicat. Cal entrar
en la secció d'ensenyament privat i
accedir a “vacants en centres concertats”. Conegudes les vacants el

millor és presentar personalment el
currículum en el centre i intentar
parlar directament amb la direcció o
el cap d'estudis.

 Les publicacions
i els monogràfics
sindicals
El Sindicat edita publicacions monogràfiques sobre temes que regulen la
vida administrativa del sector.
S’assenyalen a continuació els temes
més consultats per l’afiliació.

Permisos i excedències
Explica amb claretat totes les
modalitats de permisos i excedències que pot gaudir qualsevol treballador i treballadora dins del conveni de concertada. També inclou
models de sol·licituds per a so·licitar els permisos.
‘Revisa la teua nòmina’
Explica els diferents apartats de la
nòmina i ofereix pautes per a analitzar i verificar la correcció de les
seues dades.
Responsabilitat civil
Inclou la normativa legal sobre la

responsabilitat civil dels treballadors i les treballadores dels centres
concertats i dels col·legis. Hi ha
casos concrets que ajuden a entendre el tema.
Jubilació parcial
Explica què és la jubilació parcial, a
qui afecta, i com i quan es pot accedir-hi.
Contractes i acomiadaments
Presenta una panoràmica educativa
dels contractes, així com dels acomiadaments en vigor de l'ensenyament.

El conveni col·lectiu
El conveni col·lectiu és el text legal
que regula les condicions laborals
dels treballadors i les treballadores
(jornada, vacances, excedències i permisos, etc), les retribucions, els
àmbits d'aplicació del conveni (territorial, funcional, personal i temporal),
les categories professionals, el règim
assistencial i les faltes i sancions.
El seu àmbit d'aplicació pot ser estatal, autonòmic, provincial o pot afectar
només una empresa determinada.

Qui negocia el conveni?
Ho fan, bilateralment, les parts patronal i sindical. Les organitzacions han
de tenir una representació mínima
determinada per poder negociar. Com
en tota negociació els conflictes entre
patronals i sindicats (també entre les
patronals i entre els sindicats) són freqüents i de vegades costa molt arribar
a acords.

Com afecta el conveni?
Una vegada es fa públic el conveni en
els butlletins oficials (BOE, DOGV,
BOP, etc.) és de compliment obligat
per l'empresa que s'acull al conveni,
tot i que sempre es poden pactar
millores. Per tant, el conveni és el
marc de referència legal on ha d'acudir qualsevol treballador o treballadora per a conéixer els seus drets i les
seues obligacions.

El conveni de concertada
Actualment es negocia a Madrid el V
Conveni de centres concertats, d'àmbit estatal, que afecta totes les empreses d'ensenyament privat sostingudes
totalment o parcialment amb fons
públic. Les negociacions es poden
seguir puntualment des del web del
Sindicat.
Algunes propostes presentades
per la patronal suposen un retrocés
en guanys ja aconseguits. La situació
ha generat tensions i enfrontaments
greus, fins i tot entre les mateixes
patronals.
Malauradament, un conveni no

necessita aprovar-se per unanimitat,
sinó amb la suma de la representació
majoritària de cada banc negociador.
De fet, el IV Conveni, responsable de
l’empitjorament de les condicions
laborals, va ser signat només per dos
sindicats, FSIE i USO.
En aquests moments el conveni,
després de dos anys de negociacions,
està bloquejat per la paga de 25 anys.

Convenis vigents
De manera habitual sol haver en
marxa algun procés de negociaciò.
La informació exhaustiva sobre les
negociacions es pot seguir en el web
de la Confederació d’STEs
(www.stes.es/priv.html).

Convenis importants
• IV Conveni col·lectiu d'empreses
d'ensenyament privat sostingudes
total o parcialment amb fons públics.
Conveni de concertada.
BOE del 17/10/2000.
• III Conveni col·lectiu laboral autonòmic de centres i serveis d'atenció a
persones discapacitades del País
Valencià. DOGV del 28/10/2004.
Actualment està negociant-se.
• II Conveni col·lectiu per a empreses
d'atenció especialitzada en l'àmbit de
la família, la infantesa i la joventut al
País Valencià. DOGV del 17/8/2004.
• VII Conveni col·lectiu nacional de
centres d'ensenyament privat de
règim general o ensenyament reglat
sense cap nivell concertat o subvencionat (ACADE). BOE del 28/05/2002.
Actualment està negociant-se.
• VIII Conveni col·lectiu d'àmbit estatal
de centres d'assistència i educació
infantil. BOE del 22/08/2003.
Actualment està negociant-se.
• V Conveni col·lectiu d'ensenyament i
formació no reglada. Acadèmies.
BOE del 13/02/2004.
• IV Conveni col·lectiu estatal per a
centres d'ensenyament de perruqueria i estètica, d'ensenyaments musicals i d'arts aplicades i oficis artistics.
BOE del 02/05/2002.

• IV Conveni col·lectiu nacional de
col·legis majors universitaris privats.
BOE de l'01/10/2001.
• III Conveni col·lectiu nacional d'universitats privades, centres universitaris privats i centres de formació de
postgraduats. BOE del 20/09/2001.
• XI Conveni col·lectiu d'àmbit estatal
per als centres d'educació universitària i investigació. BOE del 09/06/2004.
• II Conveni col·lectiu estatal per a les
escoles de turisme. BOE de
31/12/2004.

 Places de gratuïtat en aplicació del IV Conveni de concertada
Cada any es convoca el procediment
per a sol·licitar places gratuites per a
fills i filles de treballadors de centres
privats acollits al Conveni d’ensenyament concertat, per a la qual cosa es
constitueix una comissió mixta de sindicats i patronals en cada àmbit provincial. Aquesta comissió fixa el criteri
de preferència, el calendari i el procediment. La convocatòria sol publicarse en maig i consisteix a presentar
una sol·licitud per quadriplicat en la
secretaria del centre on se sol·licita la
plaça gratuïta. El centre sol·licitat visa
les quatre còpies: una per a aquest
centre; una per a retornar al centre de
treball de la persona sol·licitant la
plaça; i els altres dos exemplars cal
lliurar-los al Sindicat, el qual, retornará una còpia al sol·licitant i una altra
la remetrà a la comissió mixta.

 Temes de negociació amb la
Conselleria d’Educació
Les negociacions amb la Conselleria
d'Educació vindran determinades
aquest curs per donar solució o resposta als temes pendents amb els
quals no s'ha arribat a cap acord des
de que començarem a tractar-los.
Els assumptes més importants seran:
- Recol·locació del professorat afectat
per la supressió d'unitats.

- Aplicació dels sexennis.
- Plantilles de cicles formatius.
- Reducció de càrrega lectiva en primària i secundaria.
- Revisió de les plantilles de primaria.
Les negociacions es preveuen difícils
degut a que ja porten temps en discussió. Les posicions de les patronals
i la Conselleria d’Educació són dures i
els acords, difícils.

 Retribució en espècies
Des de l'1 de gener de 2004 no es
considera salari en espècies l'escolarització gratuita dels fills i les filles del
personal dels centres privats en els
seus propis centres de treball.
L'escolarització d'aquest alumnat es
considera una millora dels treballadors i les treballadores, i està exempta de cotització i retencions. Tot això
ho regula la Llei de Mesures Fiscals,
Administratives i d'Ordre Social que
acompanyen els Pressuposts
Generals de l'Estat per a 2004, publicats el 31/12/2003 (punt 2 de l'article
43.
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Un dret i un deure de tots els treballadors i les treballadores de l’ensenyament

La formació permanent del professorat
Aquest Sindicat sempre ha considerat que la
formació permanent del professorat és, 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 condició

indispensable 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 institucional tinga un caràcter universal, al
mateix temps que s’ha de donar entrada a
les iniciatives del mateix professorat.

Institucions i Moviments de Renovació Pedagògica
 Oferta Institucional de formació
Compren un extens repertori d’accions formatives, distribuïdes 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 convoquen ajudes
per a projectes de formació del
professorat en centres, ajudes econòmiques per a la realització de
projectes d’investigació i innovació
educativa, ajudes individuals per
activitats de formació permanent
del professorat, etc. Totes aquestes
convocatòries solen aparéixer a la

primavera al DOGV, i el Sindicat
dóna complida informació, amb
antelació, a tota la seua afiliació.
Els Centres de Formació,
Innovació i Recursos Educatius
(CEFIRE), a més de canalitzar l’oferta institucional de la Conselleria
–incloent-hi els cursos de
Valencià–, tenen un programa
propi d’activitats que pot interessar al professorat.
Relació de CEFIRE:
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 abasta el seu professorat i
també el de l’àmbit no universitari.

 Moviments de Renovació Pedagògica
Són l’alternativa indispensable per
a l’autoformació del professorat,
des d’un punt de vista crític, autònom i arrelat a la pràctica en el
centre. Mantenen al llarg del curs
diverses ofertes de formació, així
com grups i seminaris de treball, a
més de les Escoles d’Estiu.
Dirigiu-vos a la Federació
d’MRPs: fmrppv@fmrppv.org
o el web http://www.fmrppv.org
I a més:

- Escola d’Estiu PV Gonçal
Anaya: eecc@fmrppv.org
- Escola d’Estiu de Castelló:
mrpcastello@mail.uji.es
- Escola d’Estiu Marina-Safor:
eems@fmrppv.org.
- Escola d’Estiu PV Terres del
Sud: eets@fmrppv.org.
- Col·lectiu de Mestres de la Safor:
cms@fmrppv.org
- Col·lectiu d’Ensenyants Ribera:
coderi@fmrppv.org

Escola Sindical de Formació Melchor Botella
Activitats de formació
Setembre-Novembre
 Formació en Cooperació
Educativa
(Quatre edicions)

Continguts:
- Educació i Cooperació
- Actituds i valors en l’educació
i cooperació
- Concretem la nostra opció
- Experiències, recursos i materials: suggeriments per a una programació solidària integrada en la
currícula
- L’Escola Valenciana davant del
repte de la cooperació
- L’Escola com a generadora
d’actituds front al Sud
- Presentació del Programa
d’Escoles Solidàries
Hores : 20 (equivalents a 20
crèdits de formació)

Preu: gratuït
Llocs i dates de realització:
València, 14 i 21 d’octubre, de 9’30
a 19 h. (Codi: 06CUFCEV); Castelló,
18 i 25 novembre, de 9’30 a 19 h.
(Codi: 06CUFCECA).
Observacions: Aquests cursos
es realitzen conjuntament amb el
Fons Valencià per la Solidaritat.

 Pràctica de dramatització
en l’aula

(Codi: 06CUPD)
Continguts:
- El joc com a medi d’aprenentatge. Jocs col·lectius, de presentació.
- Principis de consciència corporal. Expressió corporal.
Tensió / Relaxació.
- Importància de la respiració.
- Jocs dramàtics.
Improvisacions.
- Organització i temporalització
de les classes.

- Procés de muntatge final curs.
Lloc i data de realització:
València 16, 18 , 20, 23 i 25
d’octubre, de 18 a 21 hores.
Hores: 20 (equivalents a 20 crèdits de formació)
Preu: Afiliats i afiliades 50 €;
No afiliats 110 €.

 Fòrum: Convivència, participació
i gestió democràtica dels centres

(Codi: 06JOPA)
Continguts:
- La participació a l’ensenyament.
- Experiències de projectes participatius.
- La participació dels diferents sectors amb el nou marc de la LOE
Lloc i data de realització:
València. 21 d’octubre de 9 h. a 18 h.
Hores: 10 (equivalents a 10 crèdits de formació)

 Jornades FP: Educació o mà

d’obra barata?

(Codi: 06JOFPA)
Continguts:
- Situació actual de la Formació
Professional al País Valencià.
- El marc europeu i espanyol:
quina FP ens volen imposar?
- La problemàtica de la
Formació Professional als centres
del País Valencià.
Lloc i data de realització:
Alacant. 17 i 18 de novembre.
Hores: 15 (equivalents a 10 crèdits de formació)

 Jornades sobre

Ensenyaments de Règim
Especial

Lloc i dates: València, 10 i 11 de
novembre.
Hores: 15 (equivalents a 10 crèdits de formació)

 Observacions

Validesa acadèmica: Les activitats
estan reconegudes, amb les hores i
crèdits que s’especifiquen, per la
Conselleria de Cultura, Educació i
Esport per al professorat en actiu en
centres del País Valencià o en borsa de
treball d’aqueixa Conselleria.
Així mateix les persones que no estiguen incloses en els supòsits anteriors, podran obtenir un certificat de
participació en la Universitat de
València amb les hores de l'activitat.
Requisits de matriculació: Omplir el
full d'inscripció i lliurar-lo a qualsevol
seu del STEPV-Iv junt al justificant de
l'ingrés, si s'escau, en concepte de
matrícula a l'activitat corresponent en
el compte corrent de Caixa Popular:
3159 0018 14 2042838421
Els fulls d’inscripció es poden obtenir
en www.escolasindical.org o en qualsevol seu de l’STEPV-Iv.
La matrícula mínima serà de 15
persones. En cas de no arribar a eixe
nombre se suspendrà.

Com aconseguir la titulació de valencià
Per crèdits universitaris

Formació per cursos

Entitats Educatives

Accions formatives

Titulacions

Universitat d’Alacant
Universitat Jaume I
Universitat València
Universitat Catòlica

Crèdits de l’àrea de Filologia catalana o de didàctica de la llengua i
la literatura
24 crèdits:
40 crèdits:

Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre

Junta Qualificadora
de Coneixements
de Valencià

Grau Mitjà i superar curs específic (A, B i C)

Certificat de Capacitació

Escoles Oficials d’Idiomes

3r de Valencià (Certificat Elemental) i superar Curs Específic (A, B i C)
5é de Valencià (Certificat d’Aptitud) i superar Curs Específic D

Certificat de Capacitació
Diploma de Mestre

Pla de Formació Lingüísticotècnica
en valencià. Es pot realitzar en les
convocatòries anuals de la
Conselleria d’Educació.
En setembre i en juliol.

PRIMER CICLE
Nivell Mitjà i superar curs Específic:
Curs A: mestres
Curs B: Secundària, àrees no lingüístiques.
Curs C: Secundària, àrees lingüístiques.
SEGON CICLE
Només professorat d’Ed. Infantil, Primària, Secundària i Adults d’àrees lingüístiques
Nivell Superior i superar Curs Específic D.

Certificat de Capacitació

Diploma de Mestre
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La llengua en el sistema educatiu del País Valencià

Els programes d’ensenyament en valencià
Es prestigia la llengua pròpia de
l'alumnat, s’augmenta la competència lingüística i també s’assoleix un bon domini del castellà .
El castellà s’incorpora des del
primer moment amb un enfocament comunicatiu que potencia el
seu aprenentatge .
Posteriorment s’incorpora la
tercera llengua, un idioma
estranger, seguint el mateix
enfocament didàctic. En els centres d’Educació Secundària el
programa s’adreça tant a l’alumnat valencianoparlant com castellanoparlant .

 Programa d’Immersió

ARXIU

La Llei d’Ús i Ensenyament del
Valencià, al seu articulat, diu
referint-sse a l'ensenyament :
”(...) Al final dels cicles educatius,
i qualsevol que haja sigut la llengua habitual en iniciar els estudis, els alumnes han d’estar
capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià en
igualtat amb el castellà” (art.
19.2).

Per a acomplir la Llei d’Ús
l’Administració valenciana va
optar per la combinació de dos
models: el d’incorporació progressiva —el castellà i el valencià
són estudiats i utilitzats com a
llengua vehicular en l’ensenyament— i el d'ensenyament en
valencià —les dues llengües són
matèria d’estudi i el valencià és
la llengua vehicular de l’ensenyament—. La coexistència de tots
dos models en el sistema educatiu valencià ha estat, i és, alta en
tot el territori de predomini lingüístic valencià. No hi cap la possibilitat, des del punt de vista
legal i normatiu, d’un ensenya-

ment monolingüe. Els centres
educatius i l'alumnat que hi
assisteix han d’utilitzar el valencià com a llengua vehicular en un
mínim de dues àrees no lingüístiques.
Dos són els programes d’educació bilingüe que es presenten
com a òptims: el Programa
d’Ensenyament en Valencià (PEV)
i el Programa d’Immersió
Lingüística (PIL). El PEV i el PIL
donen en els primers nivells
d’escolaritat una major presència
al valencià, però sense oblidar el
tractament del castellà i de la
llengua estrangera. En els dos
programes, la llengua base d’aprenentatge, d’escolarització inicial i d’iniciació sistemàtica de la
lectura i l’escriptura és el valencià .

 Programa d’Ensenyament

en Valencià (PEV)
En els centres d’Educació Infantil
i Primària va dirigit a xiquets i
xiquetes majoritàriament valencianoparlants .
S’utilitza el valencià com a llengua principal en la instrucció .

Lingüística (PIL)
Dissenyat per a xiquets i
xiquetes majoritàriament castellanoparlants, les famílies dels
quals opten voluntàriament per
una escola en valencià, perquè
així s’integren lingüísticament
des de l’inici de l’escolaritat .
L’alumnat manté i millora la
llengua familiar i n’adquireix una
altra, el valencià, a través del treball específic basat en un enfocament comunicatiu de les llengües
.
Per a l’alumnat castellanoparlant el fet d’iniciar l’escolaritat en
valencià suposa quasi l’única
possibilitat de dominar l’altra
llengua oficial que té menor presència social.
En el PIL, el castellà, com a
àrea i com a llengua d’instrucció,
s’incorpora a partir del primer o
segon cicle de Primària, segons
el context sociolingüístic del centre.
El castellà rep un tractament
cada vegada més sistemàtic, de
manera que l’alumnat assoleix un
domini formal de la llengua que
ja coneix.
Les xiquetes i els xiquets que
segueixen el PIL en l’Educació

Infantil i Primària tenen continuïtat en l’Educació Secundària en el
PEV .

 Programa d’Incorporació

Progressiva (PIP)
En els centres ubicats en les
poblacions de predomini lingüístic valencià que no apliquen el
PEV o el PIL, s'adopta el PIP, en
el qual la llengua base d'aprenentatge és el castellà. El
Disseny Particular del PIP inclou,
com a mínim, l'Àrea de
Coneixement del Medi Natural,
Social i Cultural, impartit en
valencià a partir del tercer curs
de l'Educació Primària .
El PIP en l’ESO garanteix la
continuïtat de l’aplicat en
l’Educació Primària. Ací el programa comporta l’ús del valencià
com a llengua vehicular en una
part de les àrees no lingüístiques,
segons les especificacions del
Disseny Particular del Programa
d’Educació Bilingüe. El disseny
garanteix l’ús del valencià com a
llengua d’aprenentatge en, com a
mínim, dues àrees no lingüístiques en cada un dels grups .

 Programa d’Educació Bilingüe

Enriquit (PEBE)
El PEBE contempla la incorporació primerenca d’una llengua
estrangera, com a llengua vehicular, des del primer cicle de
l’Educació Primària. Es parteix de
la convicció que l’augment de
competència lingüística dels
escolars valencians és el resultat
d’un tractament integrat dels dos
idiomes oficials i de la introducció d’una llengua estrangera .
Per tant, en els programes
PEV, PIL i PIP establits en el sistema educatiu valencià es permet
l’inici de la configuració d’un sistema educatiu plurilingüe singular del País Valencià .

Els programes d’educació bilingüe en el sistema educatiu valencià
TERRITORI DE PREDOMINI
LINGÜÍSTIC VALENCIÀ

Educació Infantil i
Educació Primària

Educació
Secundària Obligatòria

Programa
d’Immersió
(PIL)

Programa
d’Ensenyament
en Valencià
(PEV)

Programa
d’Ensenyament
en Valencià
(PEV)

TERRITORI DE PREDOMINI
LINGÜÍSTIC CASTELLÀ

Programa
d’Incorporació
Progressiva
(PIP)

Tractament del
Valencià
com a Àrea

Programa
d’Incorporació
Progressiva
(PIP)

Tractament del
Valencià
com a Àrea

Relació entre els Programes d’Educació Bilingüe d’Educació Infantil i Primària, i els de l’Educació Secundària Obligatòria
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Calendari d’aplicació de la LOE
Abans del 31/12/06

Curs 06/07

Curs 07/08

Curs 08/09

EDUCACIÓ
INFANTIL

- Ensenyaments
mínims 2n cicle (art.
6.2) (Govern)

- Abans del 31-12-07:
- 1r i 2n cicle (CCAA)
. continguts educatius 1r
- Desapareixen: 1r i 2n cicle
cicle (art. 14.7) (CCAA)
Inf. LOGSE; Ensenyaments
. requisits mínims centres 0-3 Preescolar LOCE.
anys (art. 14.7)
- Les CCAA podran implantar
1r cicle.

EDUCACIÓ
PRIMÀRIA

- Ensenyaments
mínims
(art. 6.2)

- 1r. i 2n cursos.
- Desapareixen: 1r i 2n
LOGSE.

EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA

- Ensenyaments
mínims
(art. 6.2)

- Fins el final del curs 06/07: . - 1r i 3r cursos.
- 2n i 4t cursos.
Possibilitat d’incorporació a - Avaluació promoció i titula- - Programes de qualificació
PDC alumnat amb 2n cursat, ció (arts. 28 y 31).
professional inicial.
no promocionen i hagen repe-- CCAA: podran anticipar els - Avaluació diagnòstica al
tit en aquesta etapa.
programes de qualificació
finalitzar 2n (competències
. Avaluació, promoció i titula- professional inicial.
bàsiques).
ció, segons articles 13, 15 i - Desapareixen: 1r i 3r LOGSE.- Desapareixen: 2n i 4t
18.2 i 3 del RD 831/2003.
LOGSE; programes de garantia social.

BATXILLERAT

- Ensenyaments
mínims (art. 6.2),
modalitats, matèries
específiques i número
d’aquestes.

- Abans de finalitzar el
curs: característiques
bàsiques de la prova d’accés a la universitat.

FORMACIÓ
PROFESSIONAL

- Ordenació general de
la FP.

ENSENYAMENTS
ARTÍSTICS

ENSENYAMENTS
D’IDIOMES
ENSENYAMENTS
ESPORTIUS

EDUCACIÓ DE
PERSONES
ADULTES

- Ensenyaments
mínims i efectes dels
certificats que s’expedisquen.

Curs 09/10

- 3r i 4t cursos.
- 5é i 6é cursos.
- CCAA: avaluació de diagnòs- - CCAA: Informe sobre l’apretica al finalitzar 2n cicle (art. nentatge de l’alumnat (art.
21)
20.5): objectius aconseguits i
- Desapareixen: 3r i 4t
competències bàsiques
LOGSE.
(06/07, 07/08 y 08/09: sols
aprenentatges i objectius)
- Desapareixen: 5é i 6é
LOGSE.

- 1r Batxillerat.
- Desapareix: 1r LOGSE.

- Inici de la implantació de
titulacions i nous currículums
(termini d’aplicació LOE).
- CCAA: proves d’accés a FP
segons art. 41.
- CCAA: podran anticipar
ensenyaments elementals
de música i dansa.
- Abans del 30 d’abril de
2007: constitució del
Consell Superior de
Ensenyaments Artístics.

- Ensenyaments elementals - 5é i 6é ensenyaments prode música i dansa.
fessionals de música i dansa.
- 1º, 2º, 3º y 4º ensenyaments - Inici implantació ensenyaprofessionals de música i
ments professionals arts
dansa.
plàstiques i disseny grau
- Inici implantació ensenya- superior.
ments professionals arts
- Desapareix: 3r cicle ensenplàstiques i disseny grau
yaments de grau mitjà; el primitjà.
mer curs ensenyaments
- Desapareixen: els dos pri- vigents arts plàstiques i dismers cicles dels ensenyaseny, (extinció progressiva).
ments de grau mitjà de música i dansa; el primer curs
ensenyaments vigents arts
plàstiques i disseny (extinció
progressiva)

- CCAA: possibilitat d’impartir ensenyaments
segons RD 423/2005, RD
1523/1989 y RD 47/1992.

- Nivells bàsic i intermedi.

- Abans del 30 d’abril de
2007: ordenació general
dels ensenyaments esportius.
- Desapareix: ordenació
establerta en RD
1913/1997.

- Abans del 31 de desembre
de 2007: inicio de noves titulacions, aspectes bàsics del
currículum requisits mínims
dels centres.

- Nivell avançat.

- CCAA: proves per a l’obtenció
Títol Graduat en ESO per a
majors 18 anys, referides a
objectius i ensenyaments
mínims de l’ESO en la LOE.
- Ídem, proves majors 20 anys,
Títol de Batxiller.
- Proves Títol de Tècnic i Tècnic
Superior de FP: referides a
noves titulacions y currículums,
segons implantació.

- 2n Batxillerat.
- CCAA: prova d’accés a la
universitat alumnat Batx. LOE
(fins 30-09-09, alumnat Batx.
LOGSE, segons normativa en
vigor)
- Desapareix: 2n LOGSE.
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Les jubilacions del personal docent
Tipus de jubilació per a funcionaris docents

Gratificacions extraordinàries per a Docents acollits al
Règim de les Clases Passives

TERMINI

OBSERVACIONS

DOCUMENTS

FUNCIONARIS

Tindre complits 60 anys
i comptabilitzar mínimament 30 anys de ser(Art. 29, Llei 50/84)
veis.

3 mesos d'antelació a la data en
què desitge jubilar-se

El cessament serà
el mateix dia que
ha escollit per a
jubilar-se

Edat

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
LOGSE

Als mesos de
Gener i Febrer
de l'any en què
desitge jubilar-se.

-Sol.licitut per duplicat
-Una partida de naixement
literal (original)
-4 fotocòpies del DNI
-En cas que el núm de DNI
no porte la part literal 4 fotocòpies del NIF
-Una nota amb l'adreça particular i telèfon.

La data de cessament serà el 31
d'Agost del mateix
Nota: l'administració facilita
any.

REQUISITS

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA

Haver estat en actiu
sense interrupció des
de l'1/1/90.
Complir 60 anys a efec(Disposició transitòtes del 31/VIII d'eixe
ria 9è de la Llei
curs.
Orgànica/90)
Tindre, almenys, 15
anys de servei.

JUBILACIÓ
FORÇOSA
PER
INCAPACITAT
PERMANENT
(Art. 39.2 Llei de
Funcionaris Civils
de l'Estat. Art.
28.2.c Llei de classes passives)

63

62

el plec complet d'instàncies
61

60

Període carència (perío- D'ofici o a instànde mínim de cotització), cia de l'interesper tindre dret a pensió. sat.
Patir incapacitat permanent per a l'exercici de
les seues funcions, bé
per inutilitat física o
debilitació apreciable de
facultats.

Nota: l'administració facilita
Es consideren
el plec complet d'instàncies i
com a serveis
efectivament pres- documents necessaris.
tats el període de
temps que li resta
per arribar als 65
anys.

D'ofici,
En complir 65 anys.
l'Administració li
Període de carència,
per tindre dret a pensió. ho comunicarà a
PER EDAT
l'interessat amb
REGLAMENTÀRIA
una antelació de
(Art. 33, Llei 30/84)
6 mesos.

Són aquelles en què la
incapacitat és originada
EXTRAORDINÀRIES per accident o malaltia,
en acte de servei o com
(Art.47.2 del RDL
a consecuència del
670/87)
mateix o per acte terrorista.

S'ha de sol.licitar
un expedient d'indagació de causes i
l'Administració
nomenarà un instructor.

La quantia de les
pensions es calculen igual que en el
cas de IPS però
amb els havers
multiplicats per 2

A principi de cada any, la Conselleria d’Educació publica la convocatòria per a acollir-se a la jubilació
voluntària LOGSE.
-Es consideren anys efectius a l'Estat tots els reconeguts com de cotització a qualsevol règim públic de Seguretat
Social (Reial Decret 670/87)
-En cas d'haver canviat de cos al llarg de la carrera professional existeix una fòrmula que aplica l'Administració
(Art 31.2 del RD 670/87)
Notes de les gratificacions extraordinàries
A efectes de cotització d’IRPF, està exempt un 40% de les gratificacions extraordinàries per haver-se generat en
un període superior a 2 anys (lletra a) art.17.2 de la llei 40/1998).
Es tindra dret sempre que s’hajen treballat 28 o més anys de serveis prestats a l’Estat.

DE

MESTRES
Anys de servei

M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total

28

29

30

31

32

33

34

35 o +

1592,17
2388,25
3980,42
1732,53
2598,8
4331,33
1827,71
2741,57
4569,28
1923,49
2885,24
4808,73
1974,1
2961,14
4935,24

1636,75
2455,12
4091,87
1732,53
2598,8
4331,33
1827,71
2741,57
4569,28
1974,1
2961,14
4935,24
1974,1
2961,14
4935,24

1636,75
2455,12
4091,87
1732,53
2598,8
4331,33
1878,92
2818,37
4697,29
1974,1
2961,14
4935,24
2266,87
3400,3
5667,17

1636,75
2455,12
4091,87
1777,11
2665,66
4442,77
1878,92
2818,37
4697,29
1974,1
2961,14
4935,24
2662,05
3993,07
6655,12

1681,33
2521,99
4203,32
1777,71
2665,66
4442,77
1878,92
2818,37
4697,29
2286,14
3429,22
5715,36
3120,48
4680,72
7801,2

1681,33
2521,99
4203,32
1777,11
2665,66
4442,77
1929,52
2894,28
4823,8
2680,72
4021,08
6701,8
3661,45
5492,17
9153,62

1681,33
2521,99
4203,32
1827,71
2741,57
4569,28
2146,39
3219,58
5365,97
3145,78
4718,67
7864,45
4292,17
6438,25
10730,42

1725,9
2588,86
4314,76
1827,71
2741,57
4569,28
2515,66
3773,49
6289,15
3693,37
5540,06
9233,43
5030,72
7546,08
12573,8

Edat

64

Pot demanar d'acabar el curs en
què complix 65
anys i cessar el
31/VIII. Si no, ho
farà el mateix dia
en què els complix.

COS

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA,
PROFESSORS DE MÚSICA I ARTS ESCENIQUES, DEL COS DE PROFESSORS
D'ARTS PLÀSTIQUES I DISENY

63

JUBILACIÓ
FORÇOSA

PENSIONS

64

DEL

62

61

60

Anys de servei

M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total

28

29

30

31

32

33

34

35 o +

1904,22
2856,33
4760,55
2075,9
3113,86
5189,76
2190,96
3286,45
5477,41
2305,42
3458,13
5763,55
2369,28
3553,92
5923,2

1961,45
2942,17
4903,62
2075,9
3113,86
5189,76
2190,96
3286,45
5477,41
2369,28
3553,92
5923,2
2369,88
3553,42
5923,3

2124,1
3186,14
5310,24
2075,9
3113,86
5189,76
2248,19
3372,29
5620,48
2369,28
3553,92
5923,2
2693,98
4040,96
6734,94

1961,45
2942,17
4903,62
2133,13
3199,7
5332,83
2248,19
3372,29
5620,48
2369,28
3553,92
5923,2
3158,43
4737,65
7896,08

2012,65
3018,98
5031,63
2133,13
3199,7
5332,83
2248,19
3372,29
5620,48
2719,28
4078,92
6798,2
3706,02
5559,04
9265,06

2012,65
3018,98
5031,63
2133,13
3199,7
5332,83
2311,45
3467,17
5778,62
3190,36
4785,54
7975,9
4342,77
5559,04
9901,81

2012,65
3018,98
5031,63
2190,96
3286,45
5477,41
2546,99
3820,48
6367,47
3737,95
5606,93
9344,88
5093,98
7640,96
12734,94

2069,88
3104,82
5174,7
2190,96
3286,45
5477,41
2992,77
4489,16
7481,93
4381,33
6571,99
10953,32
5979,52
8969,28
14948,8

FUNCIONARIS DEL COS DE PROFESSORS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL
COS DE MESTRES DE TALLER D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

O

DEL
Edat

64

63

62

61

60

Anys de servei

M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total
M.E.C.
G.V.
Total

28

29

30

31

32

33

34

35 o +

1592,17
2388,25
3980,42
1732,53
2598,8
4331,33
1827,71
2741,57
4569,28
1923,49
2885,24
4808,73
1974,1
2961,14
4935,24

1636,75
2455,12
4091,87
1732,53
2598,8
4331,33
1827,71
2741,57
4569,28
1974,1
2961,14
4935,24
2298,8
3448,19
5746,99

1636,75
2455,12
4091,87
1732,53
2598,8
4331,33
1878,92
2818,37
4697,29
1974,1
2961,14
4935,24
2693,98
4040,96
6734,94

1636,75
2455,12
4091,87
1777,11
2665,66
4442,77
1878,92
2818,37
4697,29
2318,07
3477,11
5795,18
3158,43
4737,65
7896,08

1681,33
2521,99
4203,32
1777,11
2665,66
4442,77
1878,92
2818,37
4697,29
2719,28
4078,92
6798,2
3706,02
5559,04
9265,06

1681,33
2521,99
4203,32
1777,11
2665,66
4442,77
2177,71
3266,67
5444,38
3190,36
4785,54
7975,9
4342,77
6514,16
10856,93

1681,33
2521,99
4203,32
1827,71
2741,57
2924,28
2546,99
3820,48
6367,47
3737,95
5606,93
9344,88
5093,98
7640,96
12734,94

1725,9
2588,86
4314,76
1827,71
2741,57
2924,28
2992,77
4489,16
7481,93
7381,33
6571,99
13953,32
5979,52
8969,28
14948,8

Enxarxats és una iniciativa de l’STEPV per posar a l’abast dels treballadors i les treballadores recursos educatius per a compartir.
La salut laboral, l’educació infantil, les necessitats educatives especials, l’escola rural, els menjadors escolars, l’educació per la pau,
la immigració i l’interculturalisme, la formació de les persones adultes, les diades i dates significatives -Nadal, Dia del llibre, Dia
escolar per la pau i la no violència, l’estiu…-.
A través d’Enxarxats s’accedeix fàcilment a centenars de centres educatius del País Valencià, els centres de formació del professorat o
el portals educatius de les diferents comunitats autònomes.

http://stepv.intersindical.org/enxarxats/

