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SUSBSTITUCIONS A INFANTIL I PRIMÀRIA:
NOVES MESURES COMPLEMENTÀRIES

I AIXÒ ÉS QUALITAT?
USTEC·STEs no dóna suport a les noves mesures complementàries en la gestió de la borsa de treball d’infantil i
primària que ha decidit aplicar el Departament d’Educació,
amb el vistiplau de la resta d’organitzacions sindicals de la
mesa sectorial, per tal d’intentar resoldre la problemàtica
que ha provocat la seva manca de planificació a l’hora
d’implantar la sisena hora en els centres de primària. Les
mesures contemplades a l’esmentat acord són:
- Ampliació de les quotes de nomenaments anuals per
cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal
també a comarques sense zones escolars rurals.
S’oferiran nomenaments anuals al Barcelonès, Garraf,
Maresme, Vallès Oriental, Baix Llobregat i Vallès
Occidental.
La comarca del Baix Llobregat es subdividirà, si s’escau,
en dues zones geogràfiques, a efectes d’aquests nomenaments anuals.

L’acceptació d’aquests nomenaments per part dels professors de la borsa de secundària serà voluntària. El nomenament del substitut serà com a interí del cos de mestres
i coincidirà amb la duració de la substitució.

- Nomenament de professors especialistes de la borsa de
secundària.

3. Substitució de mestres destinats a l’educació primària.
Davant la impossibilitat de poder cobrir substitucions de
mestres destinats en educació primària, els serveis territorials les oferiran per aquest ordre a:
a) Persones disponibles a la borsa de treball de personal
interí que tinguin demanada l'especialitat de psicologia
i pedagogia.
b) Persones disponibles a la borsa de treball de personal
interí que tinguin demanades les especialitats de
Filosofia, Geografia i història, Grec, Llatí, Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Biologia
i geologia, Física i química i Matemàtiques. En aquest
cas es nomenarà una persona de l'especialitat que
demani el director del centre en funció de les necessitats que s'hagin d'atendre.

1. Substitucions de mestres especialistes.
S’oferiran substitucions de les especialitats de música i
educació física en el cas que no hi hagi cap mestre disponible de la borsa de primària. També s’oferiran substitucions d’educació especial i audició i llenguatge al professorat de l’especialitat de psicologia i pedagogia. Per a l’especialitat d’audició i llenguatge s’haurà d’acreditar, a més,
una titulació de logopèdia.
L’acceptació d’aquests nomenaments per part dels professors de la borsa de secundària serà voluntària. El nomenament del substitut serà com a interí del cos de mestres
i coincidirà amb la duració de la substitució.

L’acceptació d’aquests nomenaments per part dels professors de la borsa de secundària serà voluntària. El nomenament del substitut serà com a interí del cos de mestres
i coincidirà amb la duració de la substitució. De manera
excepcional, a partir de l’1 de gener de 2007, i per tal de
poder cobrir l’increment habitual de les baixes de secundària i de primària de curta durada al llarg del segon trimestre del curs, els serveis territorials oferiran al professorat de secundària destinat a cobrir substitucions d’educació primària un nomenament de secundària des del dia 1
de gener fins el 31 de març de 2007 d’acord amb les quotes previstes a l’annex de l’acord (modalitat C).

2. Substitució de mestres d’educació infantil
Quan la substitució correspongui a l’educació infantil, i
davant la impossibilitat de nomenar un mestre disponible
a la borsa, els serveis territorials es posaran en contacte
amb la direcció del centre per tal d’acordar una d’aquestes dues possibilitats:
a) els serveis territorials nomenaran, com a substitut, un
professor que tingui demanada l'especialitat de psicologia i pedagogia a la borsa de secundària, com a interí
del cos de mestres amb un nomenament que coincidirà
amb la duració de la substitució.
b) la direcció del centre adscriurà, temporalment, un mestre del centre a la substitució d’educació infantil, i els
serveis territorials nomenaran un professor substitut del
cos de mestres de l’especialitat que ocupava el mestre
adscrit a educació infantil.

L’esmentat nomenament trimestral comportarà l’obligació
de cobrir les substitucions de curta durada que es produeixin tant a secundària com a primària en un àmbit comarcal. Al final del primer trimestre del 2007 els serveis territorials analitzaran el cobriment real de les baixes en els
dos nivells educatius per part dels substituts amb nomenament trimestral, i si s’escau, oferiran altres nomenaments
trimestrals des de l’1 d’abril fins el 30 de juny de 2007.
- Oferir l’ampliació de la dedicació al personal docent ja
nomenat a mitja jornada (tant en vacant com en substitució) quan es produeixi la necessitat de cobrir una nova
substitució en el mateix centre. Quan finalitzi la substitució, aquest personal tornarà a la seva plaça inicial de mitja
jornada.

Ocasionalment, també s’oferirà completar la dedicació compartint l’actual
nomenament a mitja dedicació amb
una substitució d’un altre centre del
mateix municipi.
- Nous criteris d’adjudicació de
vacants i substitucions:
Els serveis territorials prioritzaran,
en el moment d’oferir les vacants i
substitucions, la major duració de la
vacant o substitució, i la jornada sencera per davant de la mitja jornada.
- Actes públics conjunts dels quatre
serveis
territorials
de
Barcelona.
Per a una millor distribució dels substituts disponibles en els quatre serveis
territorials de Barcelona, s’estudiarà
la possibilitat de convocar actes
públics conjunts.
- Nova convocatòria de la borsa de
secundària.
Per tal de poder cobrir les substitucions de mestres especialistes, d’educació d’infantil i d’educació primària
amb professorat de secundària, el
Departament
d’Educació
i
Universitats publicarà el més aviat
possible una nova convocatòria de
concurs públic per formar part de la
borsa de secundària.

VALORACIÓ DE L’ACORD:
UN COP MÉS TOT RECAU
SOBRE L’ESFORÇ DEL PROFESSORAT
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USTEC·STEs no ha signat l’acord
sobre les noves mesures complementàries en la gestió de la borsa de
treball d’infantil i primària, i davant les
mesures previstes en aquest acord
volem fer les següents consideracions:
1. La irresponsabilitat del Depar-

tament i dels signants del Pacte
Nacional per a l’Educació ha creat
un problema important pel fet d’aplicar unes mesures sense una
previsió de les necessitats reals i
dels recursos disponibles.
2.Les mesures proposades pel
Departament són insuficients i no
solucionaran el problema, de
manera que molts centres es veuran obligats a seguir cobrint les
substitucions amb el professorat
del centre. Aquest fet pot suposar
haver de disminuir els desdoblaments, reforços, etc, amb la conseqüent pèrdua de la qualitat del
servei i empitjorament de les
condicions laborals del professorat.
3. El Departament és el principal responsable de la situació creada i,
per tant, caldria que en aquests
moments prengués les mesures
necessàries i suficients per tal de
resoldre el problema de la manca
de mestres per cobrir substitucions
en els centres de primària.
4. Considerem molt greu que l’acord
contempli la possibilitat que la
direcció del centre pugui adscriure provisionalment un mestre
de primària del centre a l’educació
infantil per a cobrir una substitució
en aquesta etapa, obrint-se d’aquesta manera una escletxa a la
desregularització de les condicions de treball del professorat.
5. No acceptem que el professorat de
secundària que es contractarà per
a cobrir substitucions a infantil i primària cobri el sou de secundària o
de primària en funció de quina
especialitat tingui. Igualment
denunciem la manca de criteri a
l’hora de decidir que el professorat
de tecnologia quedi exclòs del
llistat d’especialitats que poden
accedir a substitucions de primària.

a) Obrir una mesa de negociació
amb les organitzacions sindicals i
presentar un càlcul del professorat
que necessita i del que realment
disposa, tenint en compte les plantilles a què els acords els obliguen
i les substitucions que es produeixen al llarg del curs, prioritzant els
criteris generals i la reducció a 24
hores de l’horari lectiu del professorat.
b) Un augment dels contractes
anuals per tal d’incentivar que més
docents que en aquest moments
estan en altres àmbits laborals o
fora de Catalunya s’apuntin a la
borsa.
c) Una sobredotació de mitges jornades per tal que puguin passar a
jornada completa fins al 31 d’agost
de 2007.
d) La possibilitat de suspendre la
sisena hora, mantenint les plantilles actuals, en aquells centres
que tenen moltes dificultats per
tirar-la endavant i l’ajornament de
la seva aplicació a la resta de centres pel proper curs.
e) Garantir un suport i una fomació
adient al professorat de secundària
en el moment d’accedir a fer substitucions a infantil i primària com a
mesura d’urgència, extraordinària i
limitada en el temps.
f) Preveure mesures a mig i llarg termini: l’oferta pública i gratuïta de
cursos per a l’adquisició de noves
especialitats i la coordinació amb el
Consell d’Universitats per determinar quines són les necessitats
futures i la possible oferta de places per especialitats.
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Des d’USTEC·STEs pensem que
algunes de les mesures que hauria
d’aplicar el Departament són:

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax 972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon 973 26 30 32 Fax 973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45 Internet: http://www.sindicat.net
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net

tarragona@sindicat.net

