Professorat interí i substitut

OPOS -08

Professorat interí i substitut

L’actual sistema d’oposicions transitori fruit de l’aplicació de la LOE, fomenta el greuge
comparatiu entre diferents sectors del professorat interí i no dóna una solució definitiva a
l’estabilitat laboral d’un alt percentatge d’ensenyants del servei públic. Aquesta segona
convocatòria ens ha constatat que mentre un gran nombre d’opositors aprovats es queden sense
plaça, als centres molt interins/es amb experiència es veuen sotmesos al control desmesurat de
direccions i inspeccions en la realització de “l’informe” sobre la tasca docent. L’accés a la Funció
Pública no pot ser una cursa competitiva fins el 2011 (data final del procés transitori i de l’augment
en la previsió d’oferta de vacants) basat en la confrontació d’interessos dels que volen optar a un
lloc de treball estable. Des de CGT continuarem defensant una fórmula diferenciada entre els
actuals interins i els que encara no han prestat serveis, amb les mateixes garanties per a tots en el
moment que s’assoleixi una experiència docent mínima.
INFORMACIÓ SOBRE LA CONVOCATÒRIA 2008

Inici i desenvolupament de les proves









20 de juny de 2008: prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya
21 de juny de 2008, al matí: acte de presentació davant els tribunals (excepció dels
professors d'escoles oficials d'idiomes) i a continuació s'iniciarà la fase d'oposició.
Lliurament d’un exemplar de la programació al tribunal.
o En cas de no assumir el contingut íntegre de l'informe podran renunciar-hi davant el
tribunal en l'acte de presentació i, per tant, no lliurar-lo al tribunal, i en aquest
supòsit hauran de realitzar davant del tribunal l'exercici B.2
Un cop començat el procés selectiu, el tribunal farà públics els anuncis (citació dels
opositors,..) en el local on s'estigui celebrant el procediment selectiu i a través de la pàgina
d'Internet del Departament d'Educació. L’odre d’actuació dels aspirants començarà per la
lletra “E” (del 1r cognom).
Les proves corresponents a les especialitats d'idiomes moderns (mestres i professors
d'escoles oficials d'idiomes) s'hauran de realitzar en l'idioma corresponent.
Realitzaran un exercici de caràcter pràctic a la part B els opositors de: música primària,
totes les especialitats d'ensenyament secundari (excepte formació i orientació laboral), totes
les especialitats tècniques de formació professional i de taller, d'arts plàstiques i disseny.
El procediment selectiu finalitzarà abans del 19 de juliol de 2008.

Fase d’oposició:

60% de la nota final

Primera part: A no eliminatòria
(2 hores)
Coneixement de l’especialitat
L’elaboració i
Desenvolupament per escrit d’un tema elegit per l’aspirant
la lectura es
d’entre els estrets pel tribunal: 3 d’un temari de 25; 4 de fins
fan en dies
a 51 temes; 5 d’un temari de fins a 75. Lectura del tema
diferents.

Puntua de 0 a 10 i
la nota val com a
mínim un 40% (*)
de
la
nota
d’aquesta fase.

Segona part: B no eliminatòria
B.1 (20’ per a
B.1 Presentació d’una programació didàctica
Referent al currículum d’una àrea o mòdul de l’especialitat, la defensa
com a mínim d’un curs. Inclou la presentació d’un esquema oral).
de cada unitat didàctica (mínim 6). Defensa oral.

La part B:
Puntua de 0 a 10 i
val 60% de la nota
d’aquesta fase (6
punts).

B.2 Elaboració i defensa oral d’una unitat didàctica, B.2 (20’ per a
escollida d’entre 3 a l’atzar de la pròpia programació.
l’exposició i 5’
per al debat.

- Si no es fa la
prova B.3; B.1 i
B.2 valen 3 punts
cadascuna.



Aquesta prova podria ser substituïda per l’aspirant
opcionalment per un informe de les Administracions
educatives sobre la tasca docent realitzada, qualificat pel
tribunal i haurà de concretar: objectius, continguts,
activitats i procediments d’avaluació.

B.3 Exercici de caràcter pràctic
Per a aquelles especialitats que incloguin habilitats
instrumentals o tècniques (veure apartat anterior).

- Si es fan les tres
proves; valen 2
punts cadascuna.

S’ha de superar amb un 5 com a mínim la fase d’oposició.
Fase de concurs (Annex 1)




40% de al nota
final

Experiència docent: màxim 7 punts
Formació acadèmica i permanent: màxim 4 punts
Altres mèrits: màxim 2 punts
¾ Els opositors que a la convocatòria de l’any passat obtinguessin una nota igual o
superior a sis, la puntuació obtinguda es multiplicarà per un coeficient per obtenir el
còmput final d'aquest subapartat, una vegada arrodonit el resultat fins a les deu mil·lèsimes.

Sobre “l’informe” que pot substituir l’apartat B.2
¾ Qui podia optar per l’informe que substituís la part B.2?
¾ Qui estigui en actiu com a professor interí el darrer dia del termini de presentació de
sol·licituds i hagi treballat en un mateix centre per un mínim de sis mesos. Els que tenen un
nomenament anual han d’estar acollits al “acord d’estabilitat”. I aquells que hagin tingut
informe durant el curs 2006-2007. Es pot utilitzar l'informe del curs 2006-2007 mitjançant
sol·licitud.
¾ A l’opositor se li ha de facilitar una còpia de l’informe, al qual podrà renunciar el dia de la
presentació.
¾ Els informes es poden intercanviar entre Comunitats Autònomes.
¾ Des de CGT denunciem com es continuen realitzen els informes com a forma de pressió al
professorat interí de manera arbitrària, entrant a l’aula i demanant en molts casos
l’elaboració de materials específics, més enllà del que marca la normativa.
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
d’amagar la manca de voluntat per a plantejar de manera clara la valoració de l’experiència
docent com a eix fonamental de l’accés.

