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No signem

Un acord
que hipoteca el futur
USTEC·STEs no signarà la proposta d'acord del Departament d'Educació a la
Mesa Sectorial de Personal Docent.

per a altres activitats. Amb la implantació de la sisena hora aquest concepte de les 30 hores de permanència al
centre resta absolutament condicionat
a la quantitat de plantilla que pugui
tenir el centre i que la confecció dels
horaris lectius del centre possibiliti la
flexibilització de l'horari del professorat.
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USTEC·STEs considera que, després de més d'un any de negociacions, el document que finalment
ha presentat el Departament és del tot
insuficient i no suposa una millora
qualitativa de les condicions de treball de tot el professorat. Si bé reconeixem que hi ha mesures concretes
que són una petita millora per alguns
col·lectius, l'acord no recull les propostes fetes per la nostra part durant
tots aquests anys i ni tan sols ofereix
resposta als problemes més importants: massificació a les aules, manca
de temps i de mitjans per atendre les
noves necessitats, concentració d'alumnat amb dificultats en alguns centres, etc., a més de contenir elements
que dificultaran la millora de la situació en les futures negociacions.
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Aquest acord, a més, obre les portes a la implantació de la sisena
hora lectiva a infantil i primària.
Nosaltres ja hem manifestat reiteradament que NO ens sembla que la
sisena hora sigui ni necessària ni
prioritària. De fet, no hi ha cap raó
pedagògica que ho justifiqui (estem
en la mitjana europea d'horari d'alumnat), ni social (ja que una hora més al
migdia no fa pas més conciliable la
vida familiar-laboral-escolar).

D'altra banda, aquesta mesura implica
més diners que es desviaran cap a la
privada-concertada i pot suposar
també un empitjorament de les condicions de treball del professorat i un
impediment per al treball en equip en
els centres públics de primària.
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La reducció de l'horari lectiu per als
majors de 55 anys és irrissòria, es
queda en una simple substitució de
tasques i pot quedar condicionada al
consens amb les direccions dels centres: "altres activitats necessàries per
a l'assoliment dels objectius del centre".
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L'acord condiciona la reducció de
l'horari lectiu del professorat d'educació infantil i primària a la
implantació de la sisena hora i planteja aquesta reducció al marge de l'increment de plantilles que hauria de
comportar, la qual cosa fa sobreentendre que quedarà subsumit dins de
la borsa d'hores que avui els centres
destinen al tractament de la diversitat
i altres activitats.
L'acord tanca la via a la possibilitat
de continuar negociant per assolir
progressivament les 20 hores lectives
per al professorat d'infantil i primària.

4

A infantil i primària desapareix el
concepte de 30 hores de permanència al centre, es flexibilitza en
23 o 24 hores lectives més 6 o 7 hores

Per altra part el calendari d'aplicació
és excessivament dilatat i s'haurà de
lluitar molt perquè la seva aplicació
no tingui efectes no desitjats en els
centres.
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L'acord constitueix un xec en
blanc a la política de provisió de
llocs de treball que ja estava realitzant el Departament d'Educació. Es
manté la intervenció de les direccions
en les relacions laborals. Es manté el
seu consentiment per a les confirmacions i s'amplia la possibilitat de realitzar propostes per a llocs específics
a una comissió del centre presidida
per la direcció.
No s'avança en la millora dels criteris
de la provisió de llocs de treball.
S'obvien a propòsit temes com les
formes de provisió per a plans estratègics vigents actualment perquè la
seva aplicació resti a criteri del
Departament. Aquest va posar de
manifest en el transcurs de la nego-

ciació que pensa convertir en definitiu el professorat que ocupi provisionalment llocs específics o singulars
per aquesta via, sense importar-li que
a la finalització del projecte aquests
llocs tornin a ser ordinaris.
Al mateix temps, el Departament, en
diversos textos al llarg de la negociació, ha mostrat la seva voluntat de
convocar concurs de trasllats a llocs
ordinaris cada dos anys. Els fets són
que aquest curs no es convocarà concurs de trasllats autonòmic i tot i que a
l'últim text això s'obviï no significa
que la voluntat del Departament hagi
canviat, sinó que assumeix en solitari
la responsabilitat pública amb el consentiment tàcit del sindicat signant.
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L'acord consolida un model d'autonomia amb el qual estem en total
desacord, perquè, tal com està
plantejat, significa bàsicament un
tipus de gestió menys democràtica,
un augment de les diferències dins
del centres i entre els centres, i una
desregulació de les relacions laborals.
Aquest model, a més, no ha estat
negociat en cap moment sinó imposat
a cop de decret.
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L'acord no contempla en cap
moment la possibilitat de negociar la disminució del nombre
d'alumnes per aula ni la disminució
de l'horari lectiu als tutors/es de
l'ESO, ni l'increment de la borsa
d'hores dels centres per a millorar
les coordinacions i la implantació
efectiva de les noves coordinacions implementades els últims
anys.

Al llarg de tota la negociació, el
Departament d'Educació ha reconegut
que les noves demandes socials fan
necessària una nova distribució de les
tasques del professorat. L'atenció d'aquestes noves tasques (atenció a les
famílies, atenció a l'alumnat amb més
dificultats, necessitat de coordinació,
temps per a la tutoria, etc.) només es
pot resoldre amb una disminució d'hores lectives i amb un augment de les
plantilles, però el Departament s'ha
negat a qualsevol possible reducció
condicionada a secundària i ha proposat una molt insuficient reducció a primària i per als majors de 55 anys.
Totes les propostes presentades al
llarg de la negociació per les organitzacions sindicals sobre aquest tema
han estat rebutjades.
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L'acord planteja la incentivació
retributiva de determinades tasques i funcions escolars lligades a
l'increment de l'horari de permanència en el centre, que representa introduir conceptes de productivitat i
"hores extres" a preu de saldo i que
constitueix un precedent perillós per
a tot el professorat. Pensem que l'increment retributiu d'aquestes tasques
ha d'anar acompanyat d'una incentivació retributiva per al conjunt del
professorat, ja que l'augment de la
complexitat que presenta la diversitat
fa necessària, més que mai, la incentivació del treball a l'aula.
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L'acord recull la previsió,
que no el compromís, d'incrementar globalment el
nombre de professionals en els serveis educatius, tècnics d'educació infantil... i algunes

millores plantejades per tots els sindicats, com l'extensió del complement de tutoria a tota la resta del personal docent d'infantil i primària
(especialistes i mestres no tutors/es)
increment de les gratificacions per
jubilació, compromís de pagar la
tutoria al professorat substitut que
romangui tres mesos o més en el
centre, increment per al professorat
itinerant i a d'altres que a la propera Eina especificarem i comentarem.
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En definitiva es tracta d'un
acord de contraprestacions,
en el qual, al parer
d'USTEC·STEs, el professorat
cedeix més prestacions que no pas
els guanys que rebrà. Per això i perquè aquest acord representa incidir
en receptes que allunyen els centres
públics d'un model democràtic,
hem decidit no signar aquest acord.
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Lamentem profundament
que un sindicat, obviant la
majoria sindical de la mesa,
trencant la unitat sindical i sense
haver esgotat totes les possibilitats
que ofereix un procés de negociació, entre d’altres la implicació del
professorat, hagi signat un acord
que condiciona les properes negociacions i, en aquesta línia també el
futur.
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USTEC·STEs
convocarà
assemblees als centres i zones
per explicar i valorar conjuntament amb el professorat aquest
acord i fa una crida al professorat a
participar-hi per fer propostes i
prendre decisions.
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