Volem concursar a les places d’ESO en els centres de FPA.
Per l’accés dels mestres a les places de l’ESO en tots els centres.
Després de molts anys sense que ningú no
poguera concursar a places docents del primer
cicle de l’ESO en centres de Formació de
Persones Adultes (FPA), el concurs general de
trasllats d’enguany incorpora més de tres-centes
d’aquestes places, que s’oferiran entre les
vacants. Enguany també començarà a aplicar-se
la Llei Orgànica d’Educació (LOE) què, en la seua
disposició transitòria primera* estableix que
únicament els mestres amb destinació definitiva
en instituts en el moment que va entrar en vigor
de la LOE podran continuar de manera indefinida
en les seues places i podran concursar a una part
—la que determine cada administració
educativa— de les altres places de primer cicle
d’ESO. Tots els altres mestres no podran
concursar a aquests llocs de treball. Com és
sabut, fins ara aquestes places eren privatives
del cos de mestres i la mateixa LOGSE establia
que aquesta situació es mantendria
indefinidament en una quantitat per determinar.
És a dir, l’Administració es reservava la potestat
de retallar en el futur el nombre total d’aquestes
places, però en cap cas impedia que s’hi accedira.
A partir d’ara, el professorat del cos de mestres
tampoc no podrà accedir a llocs de treball pel
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procediment de l’adscripció. Els treballadors i les
treballadores de centres d’FPA no hem pogut
participar en cap procés d’adscripció perquè mai
no s’ha convocat. En molts casos tampoc no hem
pogut participar en processos d’adscripció a
places de l’ESO en els nostres mateixos centres,
per estar obligats a adscriure’ns d’ofici, és a dir
forçosament, a places d’especialistes en els
nostres centres. I ara, altra vegada, el projecte
d’Estatut Docent torna a repetir el redactat de la
LOE.
És el moment d’exigir solucions. Les persones
que signem aquest document sol·licitem de la
Conselleria d’Educació de la Generalitat
Valenciana i del Ministeri d’Educació que
solucionen aquesta situació problemàtica i que
s’elimine el greuge comparatiu amb els altres
processos d’adscripció anteriors del professorat.
Demanem que s’establisca una normativa
perquè, en l’actual concurs de trasllats, es faça
una interpretació menys restrictiva de la
disposició transitòria primera de la LOE i es
permeta la sol·licitud d’aquestes places. Així
mateix, sol·licitem que en el marc de l’Estatut
Docent en procés de negociació s’establisquen
normes que possibiliten l’accés indefinit.
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* La Transitòria Primera de la LOE i el projecte d'Estatut Docent assenyalen:“Maestros adscritos a los cursos 1º y 2º de la ESO: 1. Los
funcionarios del cuerpo de maestros adscritos con carácter definitivo, en aplicación de la disposición transitoria cuarta de la Ley
Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, a puestos de los dos primeros cursos de la educación
secundaria obligatoria, podrán continuar en dichos puestos indefinidamente, así como ejercer su movilidad en relación con las
vacantes que a tal fin determine cada Administración educativa”.

