LES OPOSICIONS I “L’INFORME”: PERSECUCIÓ DE L’INTERÍ/NA
Des de les primeres propostes del procés de selecció per a l’accés a la Funció Púbica, on s’anticipava la
possibilitat de substituir una de les proves per un informe elaborat des del centre, fins les instruccions
que darrerament s’han donat als inspectors i les primeres actuacions de les comissions encarregades
d’avaluar els interins que triessin aquesta opció, les coses han canviat força.
Les declaracions d’intencions de la LOE en el sentit de valorar “l’experiència docent” i el pregó dels
sindicats signants de que l’opció de l’informe permetria a alguns interins simplificar les proves i aportar
una valoració positiva al tribunal, s’han convertir en la pràctica en un control desmesurat de la pràctica
docent de l’interí/na, quedant aquests en mans, un cop més de les direccions i el cos d’inspectors.
Com ja vam criticar fa mesos, l’opció de l’informe només representava la substitució d’una petita part
de la fase d’oposició, la qual recordem cal superar amb un cinc com a mínim perquè a l’interí/na se li
pugui sumar l’apartat dels mèrits. Per tant, només estaven parlant d’alleugerir el procés per a alguns
opositors interins. Amb tots els interrogants que hem arrossegat des de bon començament: amb quins
criteris es farà la valoració? Quins barems farà servir el tribunal per traduir la valoració en una nota, en
igual condicions que els opositors que presenten la unitat didàctica al tribunal? El pes de les direccions i
la inspecció en la valoració,...
La proposta de l’informe per part dels sindicats signants, venuda com a una gran conquesta per
al col.lectiu interí, no deixa de ser una manera aparentment progressista , que amagant-se en les
“entrebancs legals”, no s’atreveix a plantejar de manera clara la valoració de l’experiència docent
com a eix fonamental de l’accés.
La possibilitat que el desenvolupament de la LOE ens oferia de modificar el marc legal perquè el
professorat interí pogués gaudir d’un accés diferenciat, van ser rebutjades novament i de forma
consensuada, pel govern i els sindicats majoritaris.

Concreció de l’aplicació de l’informe per part de les comissions d’avaluació
Com s’està actuant finalment amb els interins/es que opten per l’informe segons les darreres
instruccions publicades?

/ Si inicialment es plantejava que per a la valoració de l’interí/na es pogués triar entre: anàlisi de les
programacions recollides al centre, entrevista i/o observació a l’aula de la pràctica docent; la majoria
d’inspectors/es ja han manifestat que entraran a l’aula per a observar a tots/es els interins. Afegint a
l’actual càrrega burocràtica que existeix cada cop més en els centres, un cert malestar entre els
professorat afectat.
/ En molts casos s’està demanant l’elaboració d’unitats didàctiques específiques per a aquesta
valoració. Pràcticament la mateixa feina que si fas la proba B2 davant el tribunal, però a sobre jutjat
per l’inspector de torn.
/ En algunes especialitats de secundària on la comissió no compte amb professorat amb els requisits
per avaluar l’interí (és d’altre grup o d’altre especialitat) l’avaluació cau exclusivament en mans de
la inspecció, que desconeix totalment la tasca docent del professor/a.
/ Es posen traves a interins/es que estan de baixa o gaudint d’algun permís, maternitat...........)
Des de CGT denunciem la persecució de que són objecte molts interins/es per part de la inspecció,
en el marc d’un procés selectiu que no els garanteix en absolut que la valoració de la seva tasca
docent mitjançant “l’informe”, tingui el conseqüent reconeixement de l’experiència que els faciliti
la superació de la prova.

