Allioli

Criteris per a l’obtenció
d’una destinació provisional
Professorat Suprimit:
El professorat funcionari amb la condició de suprimit
perdrà el seu destí definitiu, pre starà els seus serveis
amb caràcter provisional i tindran preferència en les
adjudicacions de destí provisional sobre qualsevol altre
funcionari o funcionària, segons el que preveu l'article 6.

Professorat amb Pèrdua Provisional
de Destí:
Té aquesta condició el professorat funcionari que,
afectat per la supressió provisional, no haguera obtingut destí en els processos d'adscripció previstos en les
disposicions transitòries.
Aquest professorat mantindrà el destí definitiu i
prestarà els seus serveis, amb destí provisional, en un

altre centre, d'acord amb el que preveu l'article 6.
També podrà optar per prestar els seus serveis per
al curs escolar en el propi centre de destí si, conjunturalment per la demanda educativa, hi haguera horari
suficient de la seua especialitat.

Intersindical

Professorat Desplaçat:
Quan, com a conseqüència de les variacions d'escolarització, no hi haguera prou nombre d'hores en una
especialitat, el professorat amb destí definitiu en el
centre afectat adquirirà la condició de desplaçat i
haurà de prestar, durant un curs, els seus serveis en
un altre centre, segons es regula en l'article 6.

Organització dels actes d’adjudicació
a) Actes d'adjudicació provincials al
Serveis Territorials:

b) Acte d'adjudicació de País a la
Conselleria d'Educació:

S'adjudiquen vacants en un altre centre de la mateixa localitat per les especialitats que es posseesquen.
Es dóna la possibilitat de no agafar vacant en la localitat i anar a l ’ acte de País.
Si hi ha més participants que vacants, es podran fer
dues vo l tes, la primera voluntària segons l'ordre establert i la segona forçosa segons l'ordre invers, de manera que no es pot quedar cap vacant sense adjudicar.

En l'acte d'adjudicació de País serà obligatori obtenir
una destinació. En cas contrari, es podrà destinar d'ofici en l'àmbit de zona (Article 3 de l'Ordre de 26 de juny
de 2003).

per afiliar-te al sindicat de l’ensenyament, pots fer-ho personalment a les
seus del sindicat, per correu-e a stepv@intersindical.org, o via web a

www.intersindical.org/stepv
ALACANT: G lo r i e taP. Vice n te
Mogica, 5-12. 03005 ·
T. 96 598 51 65 ·
ALCOI: Oliver, 1-5é dreta. 03804
· T. - F. 96 654 06 02 ·
ALZIRA: Avgda. Luis Suñer, 284t, p. 16. 46600 · T. 96 240 02 21·
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BENICARLÓ: Plaça de
l’Ajuntament, 3. 12580 ·
T. 96 446 52 83 ·
ELX: Maximilià Thous, 121-b.
03201 · T. 96 622 56 16 ·
CASTELLÓ: M a rqués de
Valverde, 8. 12003 ·

T. 964 26 90 94
GANDIA: Sant Pasqual, 13 - 1r
d ta. 46700 · T. - F. 96 295 07 54
VALÈNCIA: Juan de Mena, 18.
46008 · T. 96 391 91 47 ·
XÀTIVA: Po r tal del Lleó, 8, 2ª.
46800 · T. 96 228 30 67
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Guia de les
adjudicacions
del professorat
suprimit, amb
pèrdua provisional
de destinació
o desplaçat

El dia 8 de juliol de
2009 se celebra
l’acte d’adjudicació
del professorat
suprimit, amb pèrdua provisional de
destinació o desplaçat a les Direccions
Territorials
d'Alacant, Castelló i
València i e 10 de
juliol, se celebra el
de País.
En aquesta guia
publiquem la informació necessària
per a participar en
els actes esmentats: normativa que
regula els actes
d’adjudicació, el seu
funcionament i les
característiques de
cada tipus de situació. Per a més
informació, el professorat pot adreçar-se a qualsevol
de les nostres seus
o a través del
correu electrònic:
stepv@intersindical.org

> Normativa que regula els actes
d’adjudicació del professorat definitiu

> Criteris per a l’obtenció d’una

sense destinació anual

> Organització dels actes d’adjudicació

destinació provisional

Base normativa que regula els criteris de desplaçament,
amortitzacions de places i zonificació

Normativa que regula els actes
d’adjudicació del professorat
definitiu sense destinació anual
per les corresponents direccions territorials, que publicaran en el tauler d'anuncis l'ordre d'elecció i les
vacants, amb l'antelació suficient a l'acte d'adjudicació
En la Resolució de 15 de juny de 2001 (DOGV de 29 de
de desplaçats.
juny de 2001), per la qual es dicten instruccions en matèEl professorat desplaçat s'integrarà, a partir del
ria d'ordenació acadèmica i d'organització de l'activitat
moment
de la seua incorporació al centre en què quede
docent als centres d'Educació Secundària (prorrogada
d
e
stinat
en
comissió de serveis, en el departament
cada curs) i segons l'article 49. 3 de la Resolució de 25
co
r
responent
amb els drets que deriven de la seua antide jul i o l de 2006, publicada el 31/07/2007, es disposen els
g
u
i
tat
segons
els criteris indicats anteriorment.
c r i teris de desplaçaments en cas d'horaris incomplets.
Si no poguera assignar-se horari per algun dels procediments anteriors, este professorat romandrà en el
49.3. Horaris incomplets. Criteris de desplaçament.
seu centre, i el seu horari serà confeccionat per la direcEn el cas que una vegada realitzada pels professors defició, després d'oir l'interessat, i una vegada estudiades
nitius del departament la reunió per a la distribució de la
les necessitats prioritàries del centre en funció de les
cà r rega horària lectiva curricular que s'hi assigne per la
seues característiques. L'horari d'este professorat no
direcció d'estudis quede un o diversos professors a qui
podrà confeccionar- se, en cap cas, reduint l'horari lectiu
els falta entre 2 i 14 hores lectives, se li oferiran les
de la resta del professorat del departament i consistirà
opcions següents:
en:
1. Impartir un horari complet de la seua especialitat
— Atendre els programes d'atenció a la diversitat que
en un altre centre de la localitat.
aplique
el centre.
2. Completar horari impartint classes de la seua espe—
Col·laborar
en la impartició de les hores de dedicacialitat en un altre centre de la localitat.
ció
a
l'alumnat
amb
necessitats educatives especials,
3. Completar el seu horari en el ce n t re amb hores
i
n
c
loent,
quan
siga
necessari,
activitats d'ampliació
d'una especialitat afí, fent constar la seua conformitat
curricular per a alumnat amb condicions personals de
al director/a del centre.
sobredotació intel·lectual, degudament dictaminat.
4. Impartir horari co m p let d'una vacant del mateix
— Assumir grups de matèries optatives que no poguecentre d'una especialitat diferent de la que és titular,
ren
constituir-se per no aconseguir el nombre mínim
sempre que puga impartir els ensenyaments corresd'alumnes
establits.
ponents per la seua titulació acadèmica, experiència
—
Si
es
tra
cta de professorat de valencià en centres
docent o laboral.
que
apliquen
pro
grames d'educació bilingüe, d'ensenyaEn el supòsit de no acceptar cap de les opcions 1 o 2,
ment
en
valencià
o d'incorporació progressiva, dedicar
romandrà en el seu centre d'origen i es reduiran les
fins
a
un
màxim
de
tres hores setmanals per a la coordiseues retribucions bàsiques i complementàries pro p o rnació,
perfeccionament
i actualització dels professors
cionalment a la jornada lectiva docent no realitzada, tal
que impartixen classe en Educació Secundària
com disposa l'article huité de la Llei 12/1994, de 28 de
Obligatòria.
desembre (DOGV 31 de desembre). Després de determi— Si es tracta de professorat amb un coneixement
nar per mitjà d'estos criteris el professorat que queda
q
u
a
lificat de valencià, la dedicació de les hores corresposense horari, el director del centre ho comunicarà per
nents
a la producció i correcció dels documents en
mitjà de fax o telegrama a la corresponent direcció terrivalencià
que genere la vida educativa i administrativa del
torial abans del 10 de juliol.
ce
n
t
re.
L'adjudicació de destinació en comissió de servicis al

A) Criteris de desplaçament

professorat que haja quedat sense horari es realitzarà
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