
            
 
 
Serà el 15 de juny i anirà acompanyada d’una manifestació a València 
STEPV, AFID i CAT convoquen una jornada de vaga a 
l’ensenyament pel manteniment de les adjudicacions presencials 
 

STEPV, AFID i CAT, una vegada escoltat el col·lectiu de professorat provisional i 
interi, i atenent a les conseqüències negatives que pot portar el sistema 
d'adjudicacions telemàtiques, proposat per l'administració educativa el passat 19 
de maig en mesa tècnica, han decidit convocar una vaga el dia 15 de juny i una 
manifestació, a les 12h, que eixirà de la plaça de Manises i finalitzarà en la 
Conselleria d'Educació (Av. Campanar). 

La vaga tindrà lloc tres dies abans d’una Mesa Sectorial per a tancar la negociació 
sobre les adjudicacions telemàtiques. D’aquesta manera es pretén mostrar el 
rebuig del col·lectiu afectat a les adjudicacions telemàtiques i l’exigència del 
manteniment de les presencials. Les adjudicacions telemàtiques no representen 
cap avanç  en les condicions laborals del professorat i no garanteixen la millora del 
sistema actual perquè: 

- Hi ha un precedent en secundària, quasi semblant, en un curs anterior que 
es va retirar per desastrós. 

- És més complicada i secreta, i no dóna garanties de publicitat i 
transparència. 

- És un acte particular i privat sense cap control del professorat ni dels 
sindicats i retalla possibilitats d'elecció. 

- S'haurà d'estar pendent de les adjudicacions durant els mesos de juny, juliol 
i agost. 

- S'escolliran les places sense conèixer-les prèviament, i si va tot bé, fins 
agost no se sabrà el resultat de les adjudicacions. 

- No es podrà escollir places a temps parcial, ja que es reservaran per al 
setembre (això vulnera l'acord d'interins de 1993, vigent encara). 

- Al professorat provisional i en pràctiques(opositor) se li adjudicarà d'ofici en 
cas que no se li adjudique cap de les 150 peticions que té dret a fer.  

- El professorat interí quedarà exclòs de la borsa de treball si no demana totes 
les places de la seua restricció provincial (una, dues o les tres províncies). 

- Estableix uns períodes d'inscripció i reclamació molt curts i no preveu que es 
coneguen els resultats de l'adjudicació definitiva fins a meitat de l'agost 

A més a més no recull les demandes dels sindicats convocants, com ara: 

�  No aporta cap proposta de comarcalització que possibilite el cobriment 
immediat de les substitucions. 

�  No respecta ni amplia la restricció de província a tot el professorat. 
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