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Asunto: NP Marzà Dimissió

La CPI demana les dimissions de Marzà, Soler i Carrión per L’ERO que
han suposat les oposicions a primària i la repetició de centre

Després de la primera tanda d’oposicions massives al País Valencià i de les adjudicacions d’interines i interins on s’afegia la
repetició de centre la Coordinadora de Professorat Interí (CPI) fa balanç del percentatge de docents que no treballaran aquest
curs. 

El conseller d’Educació Vicent Marzà s’ha passat el curs repetint que tot el professorat interí tindria plaça el proper curs tot i les
oposicions massives. No obstant això, el conseller no va voler mai posar aquesta afirmació en paper signant un pla d’estabilitat per al
professorat que li proposava el sindicat majoritari stepv. 

De la mateixa manera el secretari d’educació Miguel Soler assegurava que el 80% de les persones que trauen la plaça del concurs-
oposició són interines. Res més lluny de la realitat, aquest curs un 62,9% dels opositors de primària aprovats tenen menys de 3 anys
treballats, la qual cosa suposa que els interins i interines del cos de mestres amb més anys d’experiència es veuran abocats a l’atur aquest
curs 2018/2019.

Tot i la vulneració de l’acord 2010 que suposava la repetició de centre, donades les diferents casuístiques per les quals el professorat interí
es veuria desplaçat del seu lloc en borsa, el Consell va aprovar aquesta repetició sense tindre en compte l’ordre de les llistes. 
Avui, després dels resultats de les adjudicacions, podem comprovar com de devastador ha sigut el resultat, moltíssims mestres de primària
s’han quedat sense vacant. La repetició de centre ha causat situacions inverosímils: mestres situats al número 100 o 200 sense vacant, en
canvi, el docent número 2.100 amb la plaça que sol.licitava un interí 2.000 places per davant.

A més a més, també han afectat l’adjudicació de Primària les places catalogades en anglés que han deixat fora docents amb anys
d’experiència en l’escola pública.

Per tot aquest descontrol que juga amb el futur de molts docents i l’estabilitat de les plantilles dels centres la CPI demana una solució i
reparació immediata al professorat rebaremat per tal que torne l’ordre de borsa establerta a l’acord d’interins de 2010 que s’ha vist
alterada per la repetició de centre i la catalogació de places d’anglés. A més d’això, la CPI exigeix les dimissions del Conseller
d’Educació Vicent Marzà i el Secretari d’Educació Miguel Soler i el Secretari General de Centres i Personal Docent
Joaquin Carrión.

Salut i lluita

La força d'un guerrer resideix en qui lluita al seu costat
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