
ACORD SIGNAT PER
CSIF, ANPE, CCOO, UGT i STEPV
“Donada la cooficialitat del valencià i del
castellà i del coneixement que de les dues
llengües ha de tenir tot el professorat de la
Comunitat Valenciana, tal com ho deter-
mina l’article 23 de la Llei 4/1983, i amb la
finalitat de donar continuïtat als programes
d’educació bilingüe que l’alumnat haja cur-
sat en Educació Primària, tot el professo-
rat d’Educació Secundària que estiga
impartint docència, tant en nivells obliga-
toris com no obligatoris, haurà de tenir la
capacitació lingüística i la tècnica ade-
quada per impartir l’ensenyament en
qualsevol de les dues llengües oficials de
la Comunitat Valenciana.
Per això, l’administració educativa i les or-
ganitzacions sindicals es comprometen a
negociar, en el marc de la Mesa Sectorial
d’Educació, un model de catalogació lin-
güística de les plantilles dels instituts i sec-
cions d’Educació Secundària, així com un
pla de formació adequat per tal que el pro-
fessorat puga adquirir la necessària capa-
citació lingüística”

El dijous 5 de febrer tindrà lloc la Mesa Sectorial d'Educació sobre la
catalogació lingüística dels llocs de treball de Secundària.
AAqquueessttaa nneeggoocciiaacciióó nnoo ééss nnoovvaa. Va començar en 1999 amb l’acord de
plantilles de Secundària que van signar tots els sindicats que forma-
ven part de la Mesa Sectorial en aquell moment (CSIF, ANPE, CCOO,
UGT i STEPV). Aquest acord inclou la catalogació, però mai no s’ha
aplicat. La negociació va continuar en 2005, 2006 i 2008. 
El principal escull per a la seua aplicació ha estat la negativa de
l'Administració a fer-ho.

En l’última reunió, Conselleria va fer la proposta següent:
- Catalogació dels llocs de concurs de trasllats per a un concurs
futur que no especifica.
- Moratòria de 5 anys per a l’obtenció de la titulació per al profes-
sorat de Secundària i de 10 per a la resta (FP, E. Arts, EOI) .
- Respecte del professorat interí, continuar com fins ara: els llocs
en valencià per a interins amb Capacitació.

Cal tindre en compte que la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
(LUEV) és de 1983. I també, que l’elevat percentatge de professorat
amb títols de valencià creix any rere any. 

Les propostes del Sindicat en aquesta matèria són:
- Catalogació lingüística dels llocs de treball de secundària amb
efectes a partir de l’1 de setembre de 2009.
- Negociació, abans de l’acabament del curs 2008/09, d’uns plans
de capacitació lingüística del professorat de totes les etapes edu-
catives (en especial les postobligatòries, especialitzades i de FP
de zones castellanoparlants) i de nou ingrés.
- Mesures per a les persones que volen accedir a la funció pública
docent i aplicació del requisit per a l’accés a la funció inspectora.

Quant a la moratòria en l’aplicació de la catalogació lingüística,
STEPV està disposat a estudiar una proposta raonable d’acord amb
els percentatges de titulats en valencià de cada cos docent i del
nombre de professorat interí que encara no té la capacitació. 

PERCENTATGE DE CAPACITACIÓ - SECUNDÀRIA
Dades de Conselleria corresponents a 2008:

- Certificat de capacitació: 42%
- Diploma de Mestre de Valencià: 15,4%
- Certificat d’aptitud: 0,4%
- Grau mitjà JQCV: 10,3%
- Grau Superior JQCV: 0’65%
- Oposicions: 2%
- Insuficient o cap: 29%

A més, cada any, quasi 4000 profes de Se-
cundària fan els cursos per a obtindre el
Certificat de Capacitació. 

LA CATALOGACIÓ NO SUPRIMEIX PLACES
L’aplicació de la catalogació lingüística no
ha de comportar, en cap cas, la pèrdua de
llocs de treball per a l’actual professorat in-
terí, ni perjudicarà al professorat definitiu.
De fet, quan es va aplicar la catalogació en
el Cos de Mestres, amb el suport de tots els
sindicats, incloent-hi CSIF, cap d’ells va ser
desplaçat ni va perdre el seu lloc de treball. 

LA CAMPANYA DE LA POR 

STEPV considera que la campanya que ha iniciat CSIF .- sindicat que
no està en la Mesa Sectorial en no tindre representació després de
les darreres eleccions sindicals- en contra de la catalogació no res-
pon a interessos ni educatius ni laborals sinó a buscar un espai elec-
toral a costa d'utilitzar la llengua com element de confrontació
política. Tothom sap que la catalogació lingüística dels llocs de tre-
ball de Secundària no suposarà, en cap cas, la pèrdua de llocs de
treball ni reconversió de plantilles. És lamentable que, en l'any 2009,
encara es faça una utlització barroera de la llengua per obtindre vots
o afiliats, per la qual cosa STEPV fa una crida a no deixar-se utilitzar
ni descatalogar per unes veus que pretenen guanys a costa del pro-
fessorat, de l'alumnat i de la qualitat de l'ensenyament. 

La catalogació lingüística 
no suposarà cap supressió
STEPV denuncia les falsetats i la
campanya demagògica de CSIF


