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PROFESSORAT
INTERÍ I SUBSTITUT

Amb aquesta nova EINA, us fem cinc cèntims de les mobilitzacions que el
col·lectiu interí i substitut està portant a terme, a diferents Comunitats Au-
tònomes de l�Estat,  per aconseguir millores de les  condicions laborals; us
avancem les pautes generals de la convocatòria d�oposicions del 2000 - que
la majoria coneixem, desgraciadament fil per randa- i comencem a parlar de
les properes discussions/negociacions, amb el Departament, sobre la nos-
tra problemàtica. Esperem que aquestes siguin profitoses per al conjunt del
col·lectiu.

MOBILITZACIONS DEL COL·LECTIU INTERÍ I SUBSTITUT:

A molts llocs de l�Estat s�estan portant a terme mobilitzacions per part del pro-
fessorat interí. Després que el passat 1 de gener es traspassessin les últimes com-
petències en matèria d�educació que pertanyien al territori MEC (Castella-La
Manxa, Castella-Lleó, Extremadura ), la situació i les condicions del professorat
interí són diferents a cada comunitat. Però la realitat que ens uneix és la mateixa:
precarietat laboral.

A Andalusia  (17500), la borsa està ordenada per temps de servei prestat. Per
a les noves incorporacions a llistes sí que es té en compte en un % la nota de
l�oposició. Estan obligats a presentar-se a oposicions i cobren l�estiu si han
treballat dos mesos cada trimestre o set mesos seguits.

OPOSICIONS 2000

Número 211
Març del 2000
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Després de moltes mobilitzacions, s�ha firmat un
Protocol (Acord), entre la Consejería de
Educación y Ciencia i les organitzacions sindicals,
en relació al professorat interí. En aquest Acord
s�explicita el compromís de demanar al MEC la
derogació del R/D 850; es garanteix l�estabilitat
laboral, fins al curs 2002/2003, a tot el professo-
rat interí amb un mínim d�un any de serveis pres-
tats, si no renuncia a cap interinitat o substitució i
participa en les convocatòries d�oposició. El Pro-
tocol també apunta a buscar mesures de millora
en les condicions laborals i retributives del pro-
fessorat interí, malgrat que no n'especifica cap.

Les mobilitzacions van ser acordades en les di-
ferents assemblees de professorat interí i varen
comptar amb el suport d�USTEA. Portaven des
del desembre de moguda i al final després de
molt lluitar han aconseguit el Protocol. �Qui no
es conforma és perquè no vol, diuen� però no és
cap panacea.

Les mobilitzacions continuaran per defensar un
nou accés a la Funció Pública Docent que res-
pecti les propostes del col·lectiu.

A Canàries ( més de 7000 persones interines),
com ja sabeu es va firmar un Pacte d�Estabilitat a
l�abril del 96 i que té vigència fins a l�acabament
d�aquest curs, i que està condicionat a la mobilitat
geogràfica insular. La borsa de treball es manté
estable i s�ordena per serveis prestats; les llistes noves
estan desvinculades de la nota de les oposicions.

La finalització, aquest curs, del Pacte d�Esta-
bilitat ha fet que el col·lectiu interí i substitut
es posés les piles per aconseguir la seva continuï-
tat. Després de 9 jornades de vaga i altres
mogudes -ILP, recoll ida de signatures,
bronques en els actes preelectorals...- continu-
en en la lluita ( vagues els dies 22 de febrer, i la
setmana del 28 al 3 de març) contra: la convo-
catòria de 1108 places d�oposicions per aquest
any 2000 i per la congelació de l�oferta públi-
ca docent fins a la derogació del R/D 850; re-
novació, ampliació de la cobertura i millora de
les condicions del Pacte vigent; i cobriment
de totes les baixes que es produeixin als cen-
tres. El perill més gros que se�ls acosta és la
pèrdua de 3000 llocs de treball en 4 anys.  Te-

nen previst anar als actes electorals de Coali-
ció Canària a �dir-hi la seva�.

Al País Valencià (més de 7000 persones en
llistes) La borsa està ordenada segons el temps
treballat, els qui no han tingut la sort de fer-ho
són ordenats segons el nombre i nota d�exàmens
aprovats a les �opos�. Això seguirà així com a
mínim fins al 2003 , quan caduca la vigència de
l�Acord, signat pels sindicats majoritaris, llevat de
STEPV. Aquest Acord conté una addenda on es
diu que el 2003 sols haurà de quedar un 10% de la
plantilla interina (què interpreteu vosaltres??  Res de bo,
oi?)

S�han iniciat una sèrie de mobilitzacions i assem-
blees per anar a la vaga. La proposta és per al dia
25, coincidint amb la reunió que tindrà lloc a Va-
lència dels directors generals de personal per
parlar, entre d�altres temes, del sistema d�accés a
la Funció Pública Docent.

Les mobilitzacions per un accés diferenciat a la
Funció Pública Docent i una oferta pública con-
dicionada a la solució prèvia i definitiva de la pro-
blemàtica del col·lectiu, per l�estabilitat laboral,
pel requisit lingüístic per l�ingrés, i per actes d�ad-
judicacions de places presencials, continuaran les
dues primeres setmanes de març.

A Castella � La Manxa (4000 p. interines).
La llista única per especialitats s�ordena seguint
el següent barem: 1- experiència docent (45%);
oposicions (35%) i expedient acadèmic i forma-
ció (20%). És a dir, no hi ha estabilitat ni tan sols
a la borsa de treball, canvia cada any que es con-
voquen oposicions i, a més és obligatori presen-
tar-s�hi.

 El dia 17 de febrer van fer seguiment de la vaga
el 85% del professorat interí i unes 3000 persones
es van manifestar a Toledo contra l�Acord, signat
per l�Administració local i els sindicats ANPE,
CCOO i UGT, que implicarà l�atur de la meitat
del col·lectiu. El 23 de febrer va haver-hi vaga del
col·lectiu i concentració de 12 hores - de 10 del
matí a 10 de la nit - aprofitant la  reunió de la
Mesa Sectorial; no van deixar sortir ni el conseller
ni els sindicats firmants de l�Acord, van tirar-los
ous, tomàquets i va haver-hi una bona bronca.
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ferència Barcelona�ciutat, si no se'n sol·licita
expressament, una altra.

INGRÉS LLIURE:

Cos de mestres:

• Posseir el títol de mestre, diplomatura en
professorat d�EGB, mestre d�ensenyament
primari.

Cos de secundària:

• Posseir qualsevol llicenciatura, o títol de doc-
torat, enginyeria o arquitectura.

• Per a música, posseir els títols recollits com a
equivalents en el R/D 1542/94 (BOE núm.
189 de 09/088/94) i R/D 1194 (BOE nº141
de 14/06/82).

• Per a tecnologia, organització i projectes de
fabricació mecànica, sistemes electrotècnics
i automàtics, sistemes electrònics, organitza-
ció i processos de manteniment de vehicles,
anàlisi i química industrial, processos sanita-
ris, intervenció sociocomunitària i informà-
tica, posseir qualsevol de les titulacions ge-
nerals i/o les reconegudes com a equivalents
a efectes de docència, segons el que s�esta-
bleix a l�annex IV del R/D 777/98.

• Posseir el CAP, títol professional d�especia-
lització didàctica, o tenir 2 cursos complets
d�experiència docent, o titulacions com ara
la de pedagogia, mestre... És requisit en to-
tes les especialitats excepte en les de psico-
logia i pedagogia i en totes les del paràgraf
anterior.

Cos de professorat tècnic de formació
professional:

• Posseir el títol de diplomat universitari, en-
ginyer tècnic, arquitecte tècnic o equivalent
a efectes de docència (R/D 777/98 i annex
III del Reial Decret 850/93, sempre que acre-
diti, a més a més un mínim de dos anys d�experièn-
cia en centres educatius públics dependents de l�ad-
ministració pública convocant)

Aquest any la �convocatòria de proves per a la
provisió de places de funcionaris docents i per a
l�adquisició de noves especialitats� presenta dues
novetats destacables respecte a les anteriors: s�in-
corpora el Decret 66/1999, sobre l�accés a la fun-
ció pública de les persones amb discapacitat i
dels equips de valoració multiprofessional i
es convoquen places per al cos de professors
tècnics de formació professional. La resta de
la resolució no incorpora cap millora per al con-
junt del professorat interí.

A partir del 26 de juny del 2000 començarà la
realització de les diferents proves. La convo-
catòria inclou places d�ingrés lliure a la funció
pública docent al cos de: mestres, professorat
d�ensenyament secundari, professorat tècnic de
formació professional i professorat d�escoles
oficials d�idiomes; places reservades per a l�ac-
cés del cos B a l�A i del cos de secundària al
d�EOI; i proves per a l�adquisició de noves
especialitats (de totes aquelles que es convo-
quen per l�ingrés).

REQUISITS PER PARTICIPAR-HI:

• Recordeu que pel procediment d�ingrés lliure
és possible presentar-se a més d�un cos i/o
especialitat, però tan sols en teoria perquè les
presentacions acostumen a coincidir en el ma-
teix dia. Per a la resta de procediments només
es pot presentar una única sol·licitud.

• Cal pagar 7000 ptes. si us presenteu pel cos de
secundària i escola oficial d�idiomes, i 5500 en el
cas de primària i cos de professorat tècnic de for-
mació professional. Esteu exemptes de pagar les
persones que us trobeu en situació d�atur i pu-
gueu certificar que no percebeu cap prestació eco-
nòmica.

• A les Delegacions Territorials, podeu trobar la
sol·licitud d�admissió a les proves a l�adreça:
http://www.gencat.es/ense/oposicio.htm

• Es considerarà com a lloc de preferència per a
la realització de les proves l�àmbit territorial
de la DDTT on presenteu la sol·licitud. Quan
es lliuri a la Direcció General de Recursos Hu-
mans, s�entendrà com a àmbit territorial de pre-

INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCA TÒRIA D’OPOSICIONS 2000
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Cos de professorat d�escoles oficials
d�idiomes:

• Posseir la titulació de doctorat, llicenciat, enginyer
o arquitecte, o equivalents a efectes de docència.

Reserva per a minusvalies (un 3% del total
de les places)

• Tenir una disminució mínima del 33%.
(veure novetats al Decret 66/1999 de 9 de març)

ACCÉS DEL GRUP   "B"  A  L'  "A":

• Titulacions generals exigides per a l�ingrés a
l�ensenyament secundari.

• Comptar amb un mínim de 8 anys prestats
com a funcionari o funcionària de carrera en
el cos d�origen.

ACCÉS AL MATEIX GRUP I COMPLEMENT
DE DESTINACIÓ:

• Titulació exigida per a l�accés al cos al qual s�opta.
• Ser funcionari o funcionària de carrera del ma-

teix grup i complement de destinació, sense
límit d�antiguitat.

ADQUISICIÓ DE NOVES ESPECIALITATS:

• Ser funcionari o funcionària de carrera i, a més
a més, en el cas de secundària i de cos de pro-
fessorat tècnic de formació professional, com-
plir els requisits de titulació exigits respecte a
l�especialitat.

TEMARIS

• Els temaris corresponents a les parts A i B
d�organització i projectes de fabricació mecà-
nica, sistemes electrotècnics i automàtics, sis-
temes electrònics, organització i processos de
manteniment de vehicles, anàlisi i química in-
dustrial, intervenció sociocomunitària, infor-
màtica i processos sanitaris; com també les es-
pecialitats convocades per al cos de professo-
rat tècnic de formació professional estan pu-
blicats al BOE 38, de 13 de febrer del 1996.

• La resta de temaris estan publicats al BOE nú-
mero 226, de 21 de setembre del 1993.

MÈRITS

• Només s�accepten els mèrits que s�al·leguin a
l�acte de presentació degudament justificats.
Aquests s�introduiran en un sobre que roman-
drà tancat fins a la finalització de la segona
prova. Un cop fets públics, s�obre un període
de 48h per a les possibles reclamacions.

• Les DDTT facilitaran un full de serveis amb
l�especialitat i el total de serveis prestats a l�en-
senyament públic per a qui així ho sol·liciti.

Barem pel procediment d�ingrés lliure
Formació acadèmica (màx. 4 punts).
Experiència docent (màx. 4 punts).
Altres mèrits (màx.2 punts).
*cursos de formació, títol de català i altres.

Barem per a l�accés del cos B al cos A
Experiència docent (màx. 4,5 punts).
Cursos de formació (màx. 2,5 punts).
Altres mèrits: (màx. 3 punts).

CALENDARI

• La publicació en el DOGC es farà, segu-
rament, a principis del mes d�abril.

• Des de l�endemà de la publicació en el
DOGC, hi ha 20 dies naturals per sol·-
licitar la inclusió en les proves.

• Com a màxim, 1 mes després de l�últim
dia de termini per a la presentació de sol·-
licituds es farà pública la llista de persones
admeses i excloses. Hi ha un període de
10 dies hàbils per a reclamacions.

• Com a mínim, 7 dies abans de l�inici de les
proves es publicarà la distribució dels i les
aspirants per tribunal i la data, hora i lloc
on es realitzarà l�acte de presentació.

• Els tribunals se sortegen el 19 de maig, a
les 10h en acte públic, a Direcció General
(Via Augusta 202-226).

• El procediment selectiu començarà a par-
tir del dia 26 de juny.

• L�ordre d�actuació davant del tribunal co-
mençarà per les persones el primer cog-
nom de les quals comenci per la lletra «H».
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PROVES

Ingrés lliure

• Prova eliminatòria de coneixements de les dues
llengües oficials a Catalunya: castellà (obligatò-
ria) i català (obligatòria per a qui no tingui la titu-
lació adient).
Qualificació: apte o no apte

Fase d�oposició:

Tres proves eliminatòries que s�han de superar
cadascuna amb un 5, com a mínim.

1a prova (escrita):

• Desenvolupament d�un tema, d�entre 2 trets a
l�atzar, de la part A del temari, en 2 hores.

• Desenvolupament d�un tema tret a l�atzar de la
part B del temari, en 2 hores.

• Resposta a un terç de les qüestions proposades
pel Tribunal en funció de la part A del temari i
en relació al currículum de l�especialitat, 2 hores.
Qualificació: 0-10 punts (1a part 40%, 2a part 30% i
3a part 30%).

2a prova (escrita):

• Resolució d�una qüestió pràctica d�entre tres
proposades pel Tribunal, en 3 hores .(Es pot
ampliar o disminuir aquesta duració si l' índole
de les especialitats ho fa recomanable).
Qualificació: 0-10 punts.

3a prova (oral):

• Exposició oral d�un tema, d�entre 2 trets a l�at-
zar, de la part A del temari que inclou dos aspec-
tes: el de contingut i el didàctic. Es tenen 2 hores
per a la preparació (tancada), 1 hora per expo-
sar-lo i ½ hora més si el Tribunal planteja pre-
guntes
Qualificació: 0-10 punts (1a part 50% i 2a part 50%).

Fase de concurs:

• Si se superen les tres proves el Tribunal afegeix
els mèrits.

Puntuació global:
 fase d�oposició 2/3 i fase de concurs 1/3.

Del cos B a l'A, de secundària a EOI i ad-
quisició de noves especialitats

Fase d�oposició:

Una prova que consta de dues parts i que s�ha
de superar amb un 4, com a mínim.

1a prova (escrita):

• Resolució d�una qüestió pràctica d�entre tres
proposades pel Tribunal, en 3 hores.(Es pot
ampliar o disminuir aquesta duració si l'
índole de les especialitats ho fa recomanable)

2a prova (oral):

• Exposició oral d�un tema, d�entre 6 (o 4 en
el cas d�adquisició de noves especialitats en
el cos de mestres) trets a l�atzar, de la part A
del temari, que inclou: contingut curricular
i recursos didàctics. Es tenen 2 hores per a
la preparació (tancada) i 1 hora i 15 minuts
per a l�exposició i la lectura de la part
pràctica.
Qualificació en el procediment d�accés: 0-10 (1a
part 40% i 2a part 60%).
Qualificació en el procediment d�adquisició de noves
especialitats: apte o no apte.

Nota: en el cas d’accés del cos de secundària a EOI
en la mateixa especialitat de què eren titulars, les
dues parts de la prova són l’expo sició oral d’un
projecte docent i el seu debat.
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Mestres L R T
PAN Anglès 48 2 50
ALL Audició i llenguatge 10 10
EES Educació especial: pedagogia terapèutica 48 2 50
PEF Educació física 97 3 100
INF Pre-escolar / Educació infantil 146 4 150
PMU Educació musical 97 3 100
TOTALS 446 14 460

Professorat d'ensenyament secundari E L R T
* Llatí 5
* Grec 5
* Tecnologia agrària 4
* Tecnologia d'hoteleria 6
AL Alemany 1 1 2
AN Anglès 15 14 1 30
CN Ciències naturals/Biologia i geologia 15 14 1 30
DI Dibuix 15 14 1 30
EF Educació física 20 18 2 40
FQ Física i química 20 18 2 40
FR Francés 8 7 15
MA Matemàtiques 40 38 2 80
MU Música 43 39 3 85
PSI Psicologia i pedagogia 35 33 2 70
TEC Tecnologia 40 38 2 80
501 Anàlisi i química industrial 5 5 10
507 Informàtica 10 9 1 20
508 Intervenció sociocomunitària 8 7 15
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 7 8 15
512 0rganització i projectes de fabricació mecànica 7 8 15
518 Processos sanitaris 8 7 15
524 Sistemes electrònics 10 9 1 20
525 Sistemes electrotècnics i automàtics 10 9 1 20
TOTALS 317 296 19 652

Professorat tècnic de formació professional L R T
601 Cuina i pastisseria 4 4
602 Equips electrònics 4 4
603 Estètica 4 4
606 Instal·lacions electrotècniques 8 8
608 Laboratori 4 4
609 Manteniment de vehicles 8 8
611 Mecanització i manteniment de màquines 4 4
615 Operacions de processos 4 4
616 Operacions de producció agrària 4 4
618 Perruqueria 4 4
620 Procediments sanitaris i assistencials 9 1 10
623 Producció en arts gràfiques 6 6
625 Serveis a la comunitat 9 1 10
626 Serveis de restauració 4 4
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 7 1 8
628 Soldadures 4 4
TOTAL 87 3 90

Professorat d'escoles oficials d'idiomes A L T
133 Alemany 1 1
192 Francés 2 2 4
193 Angles 1 2 3
TOTALS 3 5 8
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Oferta definitiva de places del Departament d'Ensenyament
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A Extremadura (aproximadement 2500), que per-
tanyia, fins a l�1 de gener d�enguany al territori MEC,
les llistes es mantenen de la mateixa manera, segons
nota d�oposició. El que hi ha de positiu és que el
professorat que ha treballat un mínim de 5 mesos i
mig cobra  les vacances d�estiu, i el juliol també es
considera vacacional.

Amb data 9 de febrer es va firmar un Acord sobre
interinitats, entre la Consejeria de Educación de la
Junta de Extremadura i les organitzacions sindicals
amb representació legal � ANPE, CSIF i UGT.
L�Acord apunta la �bona intenció� de transformar
les �places estructurals� en treball estable i de buscar
un sistema de cobertura de vacants que s�encamini
cap a l�estabilitat; i per tot això acorden: 1. reduir la

plantilla interina i aconseguir que aquesta només sigui
d�un 7 a un 9% del total d�ensenyants (uns 8000); 2.
revisar el sistema actual d�accés a la Funció Pública; i
3. continuar confeccionant les llistes tenint en compte
la nota d�oposició ( fins a 3 punts dels 10 màxims per
la baremació).

També estan de moguda durant aquests dies (17, 22
i 29 de febrer). La situació és una mica caòtica perquè
els interessos de les persones que actualment estan a
les llistes no coincideixen amb els de les qui al seu dia
van treballar, van suspendre alguna oposició i ara es
troben sense feina. La tàctica de l�Administració és
dividir el col·lectiu i que es barallin entre si per repartir-
se la misèria.

La Conferència Sectorial d’Educació –Composta pel MEC i totes les CCAA– està estudiant la modificació del
sistema d’accés a la Funció Pública Docent. De moment, i davant de totes les possibles alternatives, s’està
treballant sobre la base de la modificació del Reial Decret 850/93 (BOE 30/06/93) que regula l’actual sistema
d’ingrés i adquisició d’especialitats als cossos docents. Aquesta modificació passaria pel barem de  la fase de
concurs, ampliant la puntuació de l’apartat d’experiència docent  algun punt més; la ponderació en la fase de
concurs: actualment, dins del procés selectiu, la fase d’oposició té assignat 2/3 de la nota i la fase de concurs
1/3 (amb la modificació es pretén augmentar aquesta última fins a un 45%); modificació dels continguts i dels
exercicis en la fase oposició; i potser canvis en els temaris perquè s’adeqüin millor a la realitat docent.

Com veieu els canvis són minsos i també seran minses les perspectives de canvi per al col·lectiu. Per això, cal
pressionar ara totes les administracions  educatives, el MEC i el Departament d’Ensenyament, mentre dura el
procés de negociació, és ara quan han d’escoltar les nostres propostes.

A Catalunya  (10000; de les quals 5000 gaudeixen d’una vacant i 5000 fan substitucions). La relitat i la situació
de casa nostra ja la coneixeu.

El proper dia 1 de març ( amb 3 mesos de retard) hi haurà  Comissió Tècnica per parlar (ja era hora!!!) de la
problemàtica del professorat interí i substitut: el tema clau sembla que és el “Nou Sistema d’Accés”. Cal anar
amb peus de plom, perquè realment les propostes de modificació del Decret siguin veritables solucions a
l’actual situació del professorat interí. De moment, enguany, continuem amb el mateix via crucis de proves per
veure qui és el “maco” que arriba al final. El Departament ho ha decidit així, doncs amén.

USTEC·STEs defensarà el Document I – sobre estabilitat i condicions laborals – aprovat a  les XI  Jornades de
Professorat Interí i Substitut – perquè considerem que qualsevol oferta d’ocupació pública ha d’estar condicionada
a la solució prèvia de la situació del professorat interí i a la continuïtat de la feina mentre no s’aconsegueixi
l’ingrés.

A les assemblees us mantidrem informats i informades de l’estat de les negociacions. Recordeu que és
important la vostra participació. La propera tindrà lloc el 2 de març a Via laietana, 18  9a planta.

És important, per tenir èxit en les negociacions, que us afegiu a les mobilitzacions de la plataforma sindical
unitària que defensa dins dels punts prioritaris: l'estabilitat, millores en les condicions laborals i el canvi del
sistema d'accés.

NOVETATS I FUTUR IMMEDIAT
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Plagiando a E. GALEANO
Sueñan l @s funcionari @s  con pedir traslado

y sueñan los interin @s con lograr vacante,
que algún mágico dia

llueva de pronto la plaza fija

que llueva a cántaros el trabajo.
Pero las “opos” no se aprueban ayer

ni hoy, ni mañana, ni nunca,

ni en llovizna cae del departamento la vacante merecida
por mucho que l @s interin @s trabajen

y aunque inquen el codo

o se merezcan el puesto
o empiecen el año cambiando de escuela.

L@s interin @s: l @s profes de nadie,

l@s maestr @s de nada (de todo).
L@s interin @s: l @s sustitut @s,

l@s substituid @s,

corriendo la comarca,
muriendo el nombramiento

jodidos, rejodidos

Que no son, aunque sean.
Que no cobran trienios, sino el paro (cuando toca)

Que no elaboran proyectos, sino intentos.

Que no hacen vacaciones, sino oposiciones.
Que no se conforman con el sistema, sino con la conciencia. (por eso no aprueban)

Que no son seres humanos, sino recursos humanos.

Que no tienen plaza, sino migajas.
Que no tienen nombre, sino número
Que no figuran en la oferta pública,

sino en las listas de precari @s
del departamento de enseñañza.

L@s interin @s que cuestan menos que la inversión a la concertada.

ADRECES D’ USTEC·STEs
Barcelona  (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99

Maresme Telèfon: 609 76 94 45
Osona i Vallès Or. Vic  (08500): Anselm Clavé, 6, baixos Telèfon 608 69 19 49

Anoia, Bages i Berguedà Telèfon 608 69 19 49
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon i Fax 972 20 20 34
Lleida  (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32

Tarragona  (43001): August, 21 entl.  1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl .  Telèfon i Fax 977 51 10 46

Internet:  http://www.sindicat.net  Correu electrònic:  ustecstes@pangea.org


