
» VAGA DE PROFESSORAT INTERÍ
Serà els dies 20, 21, 22, 25, 26 i 27 de març de 2013

SECUNDA LA VAGA I PARTICIPA EN LES MOBILITZACIONS CONVOCADES!

Benvolgut company, benvolguda companya

Com ja saps, la Conselleria d'Educació ha denunciat l'actual acord de 
professorat interí, signat per la pròpia Conselleria i tots els sindicats de la Mesa 
Sectorial en novembre de 2010, i pretén modificar l'ordenació actual de les 
borses i consolidar el nomenament per vacant fins el 30 de juny i no fins el 31 
d'agost. La nova ordenació es basarà en la rebaremació del personal amb 
serveis prestats sempre i quan no haja aprovat la fase d'oposició completa. 
Modificar l'ordenació actual, a més de trencar el consens mantingut fins ara, 
pot condemnar a l'atur a una part molt important del professorat i complicarà 
enormement la gestió de les borses perquè s'han de rebaremar cada any que hi 
ha oposicions. A més, es basa en una premissa més que discutible que ni tan 
sols hem pogut discutir amb la Conselleria.

Es resposta a aquest nou atac al professorat interí, la Coordinadora de 
Professorat Interí (CPI), l'Associació de Funcionaris Docents Interins (AFID) i el 
Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià 
(STEPV) hem convocat sis jornades de vaga els dies 20, 21, 22, 25, 26 i 27 de 
març de 2013 i instem a la Conselleria d'Educació a retirar la proposta de 
rebaremació i a mantindre l'ordenació actual que és més garantista i estable i 
no comporta l'acomiadament de cap docent interí.

L'única manera de garantir feina a tot el col·lectiu de professorat interí no és 
rebaremant i, per tant, substituint uns docents per altres, sinó posant fi a les 
retallades que ja han costat el lloc de treball a uns 5.000 docents des de 2010 
fins ara.
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ACCIONS DURANT LES JORNADES DE VAGA

DIA ACCIÓ HORA LLOC

Dimecres 20

Manifestació de País a València 11:30h Eixida de Pl. Manises

Dimecres 20 Dinar, concentració i assemblea 14h Conselleria 
d'Educació 
(Campanar, 32)

Dijous 21

Piquets informatius als centres 8h/9h Escoles i instituts

Dijous 21 Concentracions a Alacant, València 
i Castelló

13h Direccions Territorials 
(Alacant i Castelló), 
Conselleria (València)

Divendres 22

Piquets informatius als centres 8h/9h Escoles i instituts

Divendres 22 Concentracions a Alacant, València 
i Castelló i assemblees de valoració

12h Direccions Territorials 
(Alacant i Castelló), 
Conselleria (València)

Dilluns 25
Mani de País a Alacant i assemblea 11:30h IES Jorge Juan

Dilluns 25 Concentració i assemblea 13h Per definir

Dimarts 26

Piquets informatius als centres 8h/9h Escoles i instituts

Dimarts 26 Concentracions als registres per 
demanar les notes d'oposició i 
assemblea

12h Direccions Territorials 
(Alacant i Castelló), 
Conselleria (València)

Dimecres 27
Mani de País a València  11h Per definir

Dimecres 27 Assemblea de valoració final vaga 13h IES Conselleria

No a la rebaremació de les borses de treball
No a les retallades en l'ensenyament públic
Sí a l'estabilitat del professorat interí
Sí a la dignificació de la tasca docent


