
 

 
 
 
CARTA OBERTA A LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ 
 
Els darrers dies venim observant un creixement de la bel·ligerància cap el 
col·lectiu del professorat interí i cap el nostre sindicat que no entenem. En 
ocasions amb desinformació i greus i injustes acusacions provinents de l’entorn 
de l’Administració Educativa, en alguns casos amb una manca de respecte i de 
menyspreu de les normes bàsiques de la negociació col·lectiva, diàleg i 
consens que creiem feliçment superades en aquesta Conselleria. No sabem els 
motius pels quals ens trobem davant d’aquesta situació quan uns dels elements 
centrals de la relació entre els sindicats i l’Administració hauria de ser la bona 
fe negociadora. 
 
Durant els passats dies el professorat interí ha realitzat unes jornades en els 
jardins de la seua Conselleria. Aquest professorat forma part del col·lectiu de 
treballadors i treballadores de l'educació que l’actual govern tant ha lloat en 
ocasions com a garantia d'una vertadera educació valenciana i de qualitat. És 
la seua "inestabilitat" la que permet garantir l'educació que defensa el Consell 
de la Generalitat en multitud de centres on la majoria (en ocasions més del 
80%) del professorat viu lligat a una maleta. 
 
Són milers (més de deu mil en el País Valencià) perquè la falta de planificació 
de l'administració educativa de torn, juntament a la política de retallades, aboca 
al sistema educatiu a una inestabilitat constant que ve repetint-se des de fa 
quaranta anys.  
 
I reclamen, com saben, i han compartit en nombroses ocasions, els 
responsables polítics de la Conselleria d’Educació, el mateix que centenars de 
milers de treballadors i treballadores de l'ensenyament han reclamat al llarg 
dels darrers quaranta anys: garanties de continuïtat en el seu treball i un 
sistema d'accés que corregisca errades del passat i no els obligue a competir 
amb altres companys i companyes triant entre dedicar hores a la preparació 
d'oposicions en les acadèmies o a preparar la tasca docent diària en els seus 
centres.  L'estabilitat laboral i la possibilitat de treball per a les persones que 
encara no el tenen, ha de ser una màxima de qualsevol organització i 
administració pública que es considere progressista. I així s'han manifestat els 
partits que ara governen la Generalitat reiteradament. En les condicions 
actuals, i sense fer canvis en el sistema d'accés, una oferta pública d’ocupació 
massiva pot posar en una situació molt complicada el professorat interí que no 
supere aquestes proves o no siga seleccionat, després d'haver-les aprovats en 
altres ocasions.  
 
La majoria d'eixes persones són interines perquè alguna vegada (o moltes) han 
aprovat una oposició, però la ínfima quantitat de places convocades, any rere 



 

any, les deixava amb la satisfacció d'una bona nota d'oposició però sense 
poder estar entre les persones seleccionades.  
 
Enguany, com altres anys, en acabar les classes i la fase d'oposicions (si és el 
cas) s'han reunit per a reflexionar sobre la seua problemàtica com a professorat 
interí però també com a persones compromeses amb l'escola pública, el nostre 
país i la nostra societat. De vegades eixe aplec ha estat de major contingut 
reivindicatiu en funció de les polítiques emanades des de la Conselleria, com 
en 2013, i d'altres, com enguany, de major contingut educatiu i de reflexió. 
Podríem dir que és la seua escola d'estiu. 
 
S'ha fet en l'espai públic dels jardins de la Conselleria d'Educació perquè 
entenen que eixa és també la seua casa, el seu espai vital al qual estan lligats 
emocionalment i jurídica. Ho han fet en termes de normalitat democràtica sense 
la sensació de violentar un espai i un treball de les persones de la casa que 
consideren propi. És veritat que es podia haver fet en qualsevol centre 
educatiu, fins i tot un hotel, però també volien que la reflexió i la problemàtica 
fora visible on cal, en sa casa. Sentien i esperaven trobar un calor i una 
comprensió ben diferent a la que van trobar altres anys i amb altres 
responsables. I tot i saber que els actuals responsables de Conselleria havien 
compartit en el passat reflexions i reivindicacions sobre el fons del problema i 
sobre l'ús normalitzat dels espais públics, no ha estat així.  
 
Amb paciència i tranquil·litat per aguantar la calor, durant tres dies han pogut 
conèixer altres realitats relacionades amb l'educació i debatre sobre elles.  Així, 
han parlat amb total naturalitat i de manera pausada sobre l'estabilitat i l'accés a 
la funció pública docent amb representants d'altres zones de l'estat i amb 
responsables dels partits polítics valencians, com PSOE, Compromís, PODEM, 
EUPV, Esquerra, que han exposat les seues posicions; han donat una ullada a 
la història de l'accés a la funció pública; han debatut sobre el model d'escola 
què volem (amb Escola Valenciana, FAPA, Federació de MRPs, València Laica, 
sindicats estudiantils (com BEA, FEU, A Contracorrent, SEPC), la problemàtica 
de les pensions amb representants dels iaioflautes; o de les persones 
refugiades amb CEAR, Obrim Fronteres, València Acull; sobre 
l'infrafinançament del País Valencià...  Han desplegat activitats per les xiquetes 
i els xiquets, han presenciat actuacions musicals i teatrals i, fins i tot, un festiu 
taller de muixerangues que posà color i altura als jardins. 
 
Com poden veure els responsables de la Conselleria d’Educació una nodrida, 
pacífica i diversa varietat d'activitats reflexives, reivindicatives, lúdiques que 
contrasta amb una imatge «desfigurada i irreal» que algunes persones han 
volgut transmetre públicament per desacreditar les jornades del professorat 
interí i els organitzadors. 
 
Durant els tres dies han esperat la presència d'algun membre de l’equip directiu 
de la Conselleria d’Educació per a conèixer, de primera mà, les seues 



 

propostes i que s’escoltaren les nostres. Professorat i sindicats no esperaven 
assabentar-se per la premsa de les intencions de l’Administració en matèria 
d’ocupació, ni tampoc en cap altra com ara del Decret d’Educació Inclusiva. 
Això, pensàvem, i volem pensar, ja formava part del passat. Fins i tot, podrien 
haver-se emportat un fort aplaudiment si se’ls haguera dit això que s’ha dit a la 
premsa sobre la demanda al ministeri d'un sistema d'accés diferenciat. L’equip 
directiu de la Conselleria no hauria de tindre por a la gent que es concentra a 
les seues portes, són la seua gent, la gent que treballa cada dia, de valent, per 
l’escola pública, valenciana, democràtica, de qualitat i per a totes i tots.  
 
El darrer dia de les jornades (dijous 20), en una Mesa Sectorial, un representat 
sindical va preguntar per la proposta futura d'oposicions. La resposta dels seus 
responsables va ser que parlarien més endavant, quan el ben cert és que eixa 
informació laboral ja viatjava camí de les redaccions dels mitjans de 
comunicació.  
 
El nostre sindicat considera que cal treballar per buscar els acords i, quan no 
siga possible, acceptar els desacords, en ser part de la negociació col·lectiva i 
del propi funcionament democràtic de les institucions. Per això, sempre 
estarem oberts a la negociació i el consens encaminades a la millora de les 
condicions laborals del personal que hi treballa i de l’escola pública, alhora que 
demanem que es rebutgen les veus interessades en entrebancar el nostre 
oferiment. Les discrepàncies i les crítiques que hagem de fer no ens impediran 
compartir tants i tants temes que ens uneixen en defensa de l'escola pública 
valenciana.  
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