Secretaria Autonòmica d’Educació
i Formació Professional
Av. Campanar, 32 46015 València
www.gva.es

Estimada directora, estimat director:
La Secció IV de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana, en el recurs promogut per UGT Serveis Públics del PV ha resolt la
suspensió cautelar de l'article 11.3 del Decret 107/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual
s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació Secundària Obligatòria publicat en el DOGV
d'11 d'agost de 2022, acordada per la Interlocutòria de 17 d'agost de 2022.
En l'article 11.3 s'indica que “L'agrupació per àmbits de coneixement s'ha d'aplicar per al
primer curs de l'etapa en tots els centres educatius sostinguts amb fons públics degudament
autoritzats”.
En la interlocutòria esmentada s'indica que “res obsta al fet que els diferents centres
educatius mantinguen el model d'agrupació per àmbits si així ho consideren pertinent”.
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va presentar al·legacions, el 19 d'agost de 2022, a
la interlocutòria anterior indicant tres qüestions fonamentals:
1. L'organització per àmbits en el 1r curs de l'Educació Secundària Obligatòria no era una
novetat inclosa en el decret pel qual s'estableix l'ordenació i el currículum d'Educació
Secundària Obligatòria, ja que s’havia aplicat durant els cursos 2020-2021 i 2021-2022
en tots els centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana.
2. Tots els centres ja havien organitzat l'horari de l'alumnat i el professorat implicat per
al curs 2022-2023 comptant amb aquesta organització curricular i a partir d'aquesta
organització s'havien aprovat les plantilles de professorat corresponent. Per a la
determinació de les plantilles en els centres públics s'havia comptat que tot el
professorat que imparteix àmbits tenia assignada una hora lectiva per a tasques de
coordinació, a més de les hores de codocència assignades per aquest motiu. Per
aquests dos motius s'havien contractat 516 professores i professors addicionals.
3. Els actes d'adjudicació de places realitzats durant el mes de juliol i la primera setmana
d'agost s'havien realitzat a partir d'aquesta determinació de plantilles, per la qual
cosa, si es produïa una variació en la determinació d'aquestes plantilles, seria
procedent repetir tots els actes d'adjudicació assenyalats que afectaven 12.073
professores i professors de Secundària.
Pels motius assenyalats anteriorment se sol·licitava al Tribunal Superior de Justícia que alçara
la mesura cautelar, per a aquest curs 2022-2023, donats els perjudicis que es derivaven de
l'aplicació de la mateixa quan ja s'havia produït tots els fets assenyalats.
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El 22 d'agost el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana no va acceptar les
al·legacions presentades per la Conselleria d'Educació i va ratificar la mesura cautelar abans
assenyalada.
A partir d'aquest moment des de la Conselleria d'Educació es va estar treballant per a complir
la suspensió cautelar acordada i, al mateix temps, trobar un procediment que garantira dues
qüestions fonamentals:
-

El manteniment de les 516 dotacions de professorat addicionals contractat en els centres
públics pel fet de l'organització curricular per àmbits.
Que no s'hagueren de repetir els actes d'adjudicació de juliol a 12.073 professores i
professors de secundària que havien participat.

Sota aquestes dues premisses, que calia garantir en qualsevol proposta de solució, es va
convocar a les cinc organitzacions sindicals que configuren la taula sectorial d'educació
perquè feren aportacions sobre el procediment a seguir.
Després de les citades reunions que van tindre lloc el 24 i el 25 d'agost, després de recollir
les aportacions realitzades per les diferents organitzacions sindicals, es va elaborar una
proposta de Resolució de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional.
Aquesta proposta de Resolució va ser tractada en la mesa sectorial amb les organitzacions
sindicals del professorat el 29 d'agost a les 16 h i amb les organitzacions sindicals i patronals
dels centres concertats a les 18.30 h, així com amb les tres confederacions de mares i pares
de l'alumnat el 30 d'agost a les 18.30 h.
Una vegada analitzada la proposta de Resolució en les reunions abans assenyalades, s'ha
procedit hui 31 d'agost a la seua redacció definitiva, que s'adjunta, amb la finalitat que tots
els centres sostinguts amb fons públics pogueren disposar de la mateixa en el moment
d'incorporació als centres l'1 de setembre.
Com podeu comprovar en la Resolució d'instruccions, s'ha trobat la fórmula per a complir els
dos requisits bàsics que es van formular des del principi per part de la Conselleria d'Educació
i que van compartir totes les organitzacions sindicals:
-

El manteniment de les 516 dotacions de professorat addicionals contractat en els centres
públics pel fet de l'organització curricular per àmbits.
Que no s'hagueren de repetir els actes d'adjudicació de juliol a 12.073 professores i
professors de secundària que havien participat.

Així mateix, perquè aquest manteniment del professorat addicional es produïsca en tots els
centres, independentment que es mantinga o no l'organització curricular per àmbits, s'ha
acordat amb totes les organitzacions sindicals que aquestes hores addicionals en els centres
que decidisquen no organitzar per àmbits es dedique a la mateixa funció i en el mateix curs
per la qual van ser assignades aquestes hores: Impartir en règim de codocència, dues
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professores o professors simultàniament en la mateixa aula, en les matèries i grups que cada
centre considere més adequades del 1r curs de l'Educació Secundària Obligatòria.
Tal com s'indica en la Resolució adjunta, els centres que decidisquen mantindre en l'actual
curs 2022-2023 l'organització curricular per àmbits en el 1r curs de l'Educació Secundària
Obligatòria, mantindran els horaris de l'alumnat i del professorat previstos. I en els centres
en els quals es decidisca canviar aquesta organització curricular, la direcció del centre ajustarà
els horaris de l'alumnat i del professorat corresponent comptant amb la plantilla nominal i
amb les mateixes hores de cada especialitat que el centre té autoritzada.
És molt important destacar que la decisió que ara s'adopte per part de cadascun dels centres
sols afecta aquest curs 2022-2023. El pronunciament del Claustre i la decisió del Consell
Escolar no és sobre si es considera que l'organització per àmbits sembla o no la més
adequada en 1r de l'Educació Secundària Obligatòria, sinó sobre quina és la mesura que es
considera més convenient per a resoldre adequadament aquest inici de curs després de la
suspensió cautelar adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Us demanem que feu arribar aquesta informació a tots els membres de la comunitat
educativa i esperem que amb la col·laboració de totes i tots aconseguim que aquest curs
2022-2023 es desenvolupe de la millor forma possible per a continuar garantint una educació
de qualitat al conjunt de l'alumnat.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
31/08/2022 14:16:22
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
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