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USTEC·STEs no signa un "Acord" que hipoteca el futur

"L’ Acord” de la mesa sectorial
i l'educació de les persones adultes
esmenes específiques referents a
Lhan esl'FPA
presentades pel nostre sindicat
estat debatudes i aprovades en les
assemblees unitàries de professorat convocades per la Mesa d'Educació d'Adults
de Catalunya.

Què pretenien les esmenes?
Assegurar una negociació real i en condicions per al sector (àmplia, detallada i
amb calendari)

Hem aconseguit que a l’acord, en el
punt 14 hi figuri l'educació de les persones adultes com un sector pendent de
negociació però amb el calendari i els
temes ben definits i explicitats. Ara bé, per
raons que se'ns escapen, no han acceptat
ni el calendari ni l'ordre dels temes que ja
s'havien acordat, unànimement, entre el
Departament i els sindicats, a la reunió del
25 de maig i han imposat un calendari i un
ordre nou, semblants però no pactats.
De totes maneres, a la pràctica, per una
banda el Departament no segueix cap
dels dos calendaris i per l'altra tota la
negociació ha quedat desvirtuada amb la
presentació, dos dies abans de la signatura de l’acord, el 15 de novembre, de les
bases per a la futura llei d'educació permanent. En tots dos calendaris la negociació dels "punts clau de la proposta de
Llei" era el darrer punt a discutir. Però
ara ja s'han presentat sense debat previ i
la tramitació de l'esmentada Llei contaminarà tota la negociació (segons el
"cronograma indicatiu" es presenta al
Parlament al mes de febrer).
Rebutjar les imposicions unilaterals del
Departament i intentar revertir algunes de
les injustícies més evidents: tutories de
cicle, resolució de plantilles i de destinacions provisionals, equiparació amb els
centres de primària, diferències entre
centre i aula, etc.

1 No han acceptat de retirar la resolució
d'adjudicació de destinacions provisionals 1385/05, imposada pel Departament contra la voluntat de tots els
sindicats i de la Mesa de l'Educació
d'Adults, primer pas imprescindible
per arribar a un acord en el punt referent a la "Provisió de llocs de treball".
2 No han acceptat de retirar la resolució
1384/05, de plantilles de personal
docent de centres públics d'FPA, imposada pel Departament contra la voluntat de tots els sindicats i de la Mesa de
l'Educació d'Adults, primer pas
imprescindible per arribar a un acord
en el punt referent als "Criteris per a la
dotació de plantilles".
3 No han acceptat que en tot el que fa
referència a complements, retribucions per càrrec etc., els centres i

zLa presentació
de les “bases per a la
llei d'educació
permanent” desvirtua
la negociació pendent
zNo han acceptat
generalitzar ni la funció
ni el complement del
tutor com a la resta
d'ensenyaments
zNo han acceptat
equiparar centres
i aules

aules d'adults s'equiparessin als centres de secundària. De manera immediata, com a mínim, els que imparteixen la secundària completa i que els
altres quedessin pendents del resultat
del procés de la negociació d'acollida.
4 Pel que fa a les tutories demanàvem
que els perfils que el Departament
denomina "tutor de formació instrumental" i "tutor de GES" passessin a
denominar-se "coordinador/a del cicle
de formació instrumental" i "coordinador/a del GES".
Demanàvem també la creació de la
figura del coordinador/a dels ensenyaments inicials i del coordinador/a dels
cursos d'accés a cicles i universitat.
Reclamàvem també que la definició de
"tutor" i el seu complement s'apliqués
amb els mateixos criteris que s'aplica a
la resta d'ensenyaments.
El Departament, en resposta a les peticions, ha creat dues figures de tutor
noves: " tutor de cicles formatius" i
"tutor d'accés a la universitat".
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No han acceptat denominar coordina-

dors els que ho són (fins i tot figuren
en el llistat de "Càrrecs directius i de
coordinació en centres/aules de formació d'adults").
No han acceptat generalitzar ni la figura ni el complement del tutor com a la
resta d'ensenyaments.
No han acceptat estendre el complement d'especialista a l'educació de les
persones adultes.
5 No han acceptat equiparar centres i
aules.
Continuem reclamant que a causa de
l'actual equiparació de tasques entre
els centres i les aules d'FPA, s'equiparin també els recursos disponibles per
atendre'ls: equip directiu, coordinadors, etc. El Departament continua
sense escoltar-nos.
En la regularització dels càrrecs directius i de coordinació de l'FPA, les aules
no tenen equip directiu, siguin quines
siguin les mides, l'oferta i l'horari.
Tenen un únic coordinador d'aula (amb
categoria de cap d'estudis i complement de secretari).
Les aules d'FPA, siguin quines siguin

les mides, l'oferta i l'horari, no tenen
coordinador de riscos laborals ni
coordinador d'informàtica.

Nosaltres no hem signat
Totes les esmenes no ateses, les ja
detallades aquí i d'altres de més parcials
(canviar la manera de computar el nombre de càrrecs a l'FPA, hores d'atenció a
la diversitat i per desdoblament de
grups també a l'FPA, que en l'apartat de
formació inicial figuri quina és la formació inicial que es vol potenciar per
als docents de l'FPA, etc.), van fer que
valoréssim que l’acord tampoc no era
acceptable pel que respecta als punts
referents a l'educació de les persones
adultes.
A proposta d'USTEC·STEs, l'assemblea del professorat convocada per la
Mesa de l'Educació d'Adults del dia 20
d'octubre es manifestà també en
aquest sentit, reafirmant el suport
general a totes les esmenes presentades i demanant als altres sindicats que
fossin conseqüents amb els acords del
professorat, que no rebaixessin els
plantejaments unitaris en la negociació i que consideressin que el document final no era suficient pel que respecta a adults.
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