
 
 
 

Resum de la MSE convocatòria interins 16/12/2020 
 
Avui hem tingut la MSE per tractar la Convocatòria d’interins per al curs 2021-2022. 
 
Desde la FE-CCOO entenem que l’estabilitat del personal interí és primordial. Per aquest             
motiu hem traslladat la queixa pels constants canvis que s’han anat fent en les darreres               
convocatòries i malauradament també en aquesta. 
 
Entre els canvis més importants que afectaran la convocatòria cal esmentar els següents: 
 

● S’ha modificat la puntuació per les hores de formació permanent passant de            
0,02 a 0,025. Això implica que tots aquells interins i interines que han fet un esforç                
per arribar al màxim de puntuació ara els sobraran hores de formació. Cal recordar              
que els canvis en els darrers anys, pel que fa a la formació, han estat una constant i                  
sempre hem defensat no modificar el barem fins que no tinguem un decret d’interins              
que doni estabilitat a la convocatòria i també a l’ordre de la llista. 

● S’ha suprimit la referència a les mesures d’estabilitat perquè s’ha exhaurit el            
període de mesures d’estabilitat que FE-CCOO va signar i que donava estabilitat            
tant als majors de 55 anys com als interins i interines amb més de 10 anys                
d’experiència. En aquest sentit demanem mesures d’estabilitat que garanteixin la          
feina a qui té 8 anys d’experiència docent o bé, més de 50 anys. 

● S’ha eliminat l’exempció de la titulació per impartir diferents idiomes. En aquest            
sentit hem demanat una pròrroga que no ha estat acceptada. És la nostra obligació              
garantir la feina de qui té la experiència i ha estat vàlid per exercir aquestes               
especialitats fins al moment. 

● La tria de places d’especial dificultat ha estat eliminada de la convocatòria donat             
que la Conselleria considera que és un perfil i per tant es podrà seleccionar o no al                 
tràmit d’adjudicacions com la resta de perfils. Per tant els interins i interines             
interessats en aquestes places les podran seleccionar al tràmit d’adjudicacions. 

● La data màxima del requisit i del mèrits de titulacions acadèmiques passa a ser              
el 23 de març. La resta de mèrits tindran data màxima el 31 d’agost de 2020.                
Hem demanat que es valorin tots els mèrits fins 23 de març. No ho han acceptat. 

● A l’annex 3 s’ha inclòs la valoració de l’experiència docent en escoletes            
infantils de titularitat pública i privada sempre que siguin contractacions com a            
mestres. 

 
Aquesta convocatòria d’interins no compta amb el vist-i-plau de la FE-CCOO donat que no              
recull propostes importants que demanàvem com són: 
 

● La NO modificació del barem pel que fa a la formació permanent. 
● La NO obligatorietat de triar totes les places. En aquesta proposta s’han            

compromès a cercar un mecanisme per tal de no estar obligat a seleccionar totes les               
places. 



 
 
 
 

● La despenalització per no acceptar plaça en el procés extraordinari          
d’adjudicacions. 

● Les mesures d’estabilitat per majors de 50 anys o interins amb més de 8 anys               
d’experiència. Ens han comentat que es traslladarà a la negociació d’un possible            
acord de millora. 

 
 
 


