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Conselleria du a la mesa de negociació el calendari escolar, les instruccions 
d’inici de curs i l’adjudicació telemàtica 
El curs que ve començarà novament amb normativa obsoleta i 
imposada 
 

Avui ha passat per la Mesa Sectorial la Resolució de calendari escolar per al curs 
2009/10. Com ja va avançar el Sindicat, la Conselleria augmentarà, sense cap justificació, 
en dos dies lectius el calendari i avançarà al 3 de setembre les avaluacions de les proves 
de setembre. 

Conselleria justifica l’augment d’hores i dies lectius pel “devenir natural” de l’any, és a dir, 
perquè les festes i els ponts per al curs que ve cauen de manera que el calendari escolar 
s’allarga dos dies. I quant a les proves de setembre el problema que al·lega l’administració 
és que el calendari d’admissió d’alumnat, que és posterior a les proves, enguany és molt 
ajustat i obliga a avançar les avaluacions de setembre.  

Per al Sindicat, el criteri de com cauen els dies festius o els ponts no pot ser l’únic criteri 
que determine el calendari escolar i ha demanat, novament, la negociació de l’ordre marc 
del calendari escolar, que és de 1998, per a evitar precisament aquestes arbitrarietats o la 
concentració de les proves de setembre en pocs dies, que perjudiquen a l’alumnat i a la 
correcta avaluació per part del professorat. 

STEPV afirma que el curs escolar s’ha d’iniciar en Infantil i Primària el 9 de setembre (en 
compte del 7, com proposa l’administració) i en secundària el 15, per donar més temps als 
centres a planificar el curs (cal recordar que en els centres d’Infantil i Primària no hi ha 
personal d’administració i serveis per atendre les matriculacions i altres feines 
administratives), i ha d’acabar el dia 18 de juliol, perquè no hi ha cap justificació per 
augmentar els dies lectius establerts per la LOE. A més, el sindicat considera que cal 
retardar el dia de lliurament de les avaluacions de setembre al dilluns 7, per poder 
desenvolupar les proves i les avaluacions correctament. 

La Conselleria no ha contestat cap de de les reivindicacion sindicals, tal  com ja és 
habitual en les meses de negociació. 

D’altra banda, també s’han negociat noves titulacions de FP i una ordre d’alternança entre 
formació i treball en centres de FP. Quant al primer aspecte la Conselleria s’ha 
compromés a posar en marxa per al curs 2009/10 vint-i-set noves titulacions derivades de 
la LOE.  

Per altra banda s’ha celebrat una altra Mesa Tècnica per a tractar les instruccions d’inici 
de curs 2009/10 i el nou procediment d’adjudicacions telemàtiques de les vacants de 
primària per al curs que ve.  

Quant a les instruccions d’inici de curs, es torna a constatar que la Conselleria tampoc no 
vol actualitzar la normativa obsoleta de l’any 1992 i adaptar-la a les noves circumstàncies 
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del sistema educatiu. Les instruccions d’inici de curs fixen els criteris per a constituir 
grups, l’aplicació dels programes lingüístics, l’elecció dels horaris per part del professorat, 
etc. Des de l’any 92 el sistema educatiu s’ha implementat amb nous programes d’atenció 
a la diversitat (PROA, PASE, PQPI, etc.) i, recentment, la introducció de l’anglés en infantil 
i primària, per posar només alguns exemples. Cal, per tant, actualitzar normes bàsiques 
com l’ordre de calendari escolar (de 1998), les instruccions d’inici de curs (de 1992), els 
reglaments orgànics i funcionals de primària i de secundària (de 1997) per donar cabuda 
a les novetats que han introduït la LOCE (2003) i la LOE (2006) i que puguen garantir un 
funcionament actualitzat dels centres educatius i del sistema. Tanmateix, la Conselleria 
d’Educació, en mans del Partir Popular des de 1995, està implementant aquestes 
novetats a partir d’una normativa obsoleta que no preveia aquestes noves circumstàncies. 

Quant a les adjudicacions telemàtiques de les vacants de primària, els temors del Sindicat 
s’han confirmat en el sentit que el professorat haurà d’estar pendent de les adjudicacions 
en juny, juliol i en agost, es triaran les places sense conéixer-les prèviament, el programa 
informàtic adjudicarà les places segons els paràmetres establerts per la Conselleria, amb 
només dos dies per a reclamar i, finalment, fins al mes d’agost, si tot va bé –en plenes 
vacances estivals- no es coneixeran els destins definitius per a l’1 de setembre. 

L’actual sistema d’adjudicació presencial de places vacants –que dóna més garanties de 
publicitat i transparència que qualsevol altre-, que des de fa anys es realitza en el mes de 
juliol en el Palau de Congresos de València, i que garanteix que el professorat que no té 
destinació definitiva estiga en el seu lloc de treball el dia 1 de setembre, està amenaçat 
ara per aquesta nova ocurrència de la Conselleria d’Educació i rematarà la desastrossa 
gestió educativa del curs 2008/09 i entrebancarà l’organització i l’inici de curs 2009/10. 

El Sindicat, pel bé de l’ensenyament i del professorat, exigeix que es mantinga l’actual 
sistema presencial d’adjudicacions. En adjudicacions no fa falta inventar res, perquè el 
sistema funciona. El que realment cal millorar és el sistema de cobriment de les 
substitucions, la gestió i comarcalització de les borses de treball i l’equiparació efectiva de 
les condicions laborals del professorat interí a les del funcionariat de carrera. 

Per explicar el procés d’adjudicacions telemàtiques i altres temes que afecten les 
condicions laborals del professorat interí (nou acord d’interins, transformació places de 
mestres de primer cicle d’ESO a Secundària, borses d’EpC, programes plurilingües, etc) 
STEPV ha convocat assemblees per a aquesta setmana al llarg i ample del País Valencià. 
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