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Consellera d’Ensenyament

Carlos Rivas Barrachina amb DNI 38.434.218-I amb domicili a l'efecte de comunicació a Ronda 
Universitat, 29, 5è, Barcelona 08007, en nom i representació del sindicat USTEC • STEs,

SOL·LICITA,

Pel present escrit li demanem una modificació de l'Ordre ECD / 1058/2013, de 7 de juny, per la 
qual es modifica l'Ordre EDU / 2645/2011, de 23 de setembre,

a.- Que permeti acreditar al professorat la formació pedagògica i didàctica equivalent al màster
que exigeix l'article 100.2 de la llei 2/2006 (LOE) amb 12 mesos d'experiència amb anterioritat 
a l'1 de setembre de 2015, en lloc de l'1 de setembre de 2014, com s'exigeix ara.

b.- També en aquest mateix apartat tres, de la citada Ordre, que permeti acreditar al 
professorat que han impartit docència, en centres públics o privats d'ensenyament reglat i 
també no reglada, com és el cas d'haver impartit programes de qualificació professional 
inicial (PQPI), Plans Transició al Treball (PTT), Formació i Aprenentatge Professional (FIAP), 
preparació de les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior, docència 
en la preparació dels cursos d'accés a grau mitjà i grau superior en centres públics o privats 
que imparteixen ensenyaments reglats, no reglats o d'adults.

Tanmateix que permeti acreditar a tot el professorat que ha impartit docència, en els 
mateixos termes que en el paràgraf anterior, en països estrangers i certificats 
documentalment per un organisme oficial del país corresponent. Com és el cas del 
professorat , que ha obtingut la nacionalitat espanyola o de professorat que ha treballat a 
l’estranger.

c.-Sol.licitem  a aquests Conselleria  d’Ensenyament una convocatòria extraordinària del curs 
de formació equivalent al màster per al professorat que no reuneix els requisits d'accés a la 
mateixa per titulació, a realitzar de forma intensiva durant el curs 2014-15.

d.- Modificar l’apartat número 3 de la RESOLUCIÓ ENS/2878/2014, de 17 de Desembre , de 
convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb 
caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents
del Departament d’Ensenyament:
 On diu .”A partir de l’1 de setembre de 2015, les persones que formin part de la borsa de 
treball de personal docent per especialitats del cos de professors tècnics de formació 
professional hauran d’acreditar la formació pedagògica i didàctica o la formació equivalent que 
s’estableix a l’apartat 1.1.f de la Resolució EDU/2053/2010, de 14 de Juny, per la qual es 
regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar 
serveis amb  caràcter temporal com a personal interí docent en centres públics no universitaris 



del Departament d’Educació a partir del curs 2010/2011 i l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de 
setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica 
exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència  i 
no poden realitzar els estudis de màster”, dir, A partir de l’1 de setembre de 2016.

L'argumentació per a les esmentades modificacions es sostenen en els següents termes:

1.- L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), llei 7/2007, determina que els procediments 
d'accés a la funció pública han de respectar el principi d'IGUALTAT (recollit també en l'Article 
103.3 de la Constitució).
Entenem que aquest principi Constitucional no es compleix en el cas de l'experiència docent en
ensenyaments  no reglats, regulades en el RD 1147/2011, de 29 de juliol, que el seu Títol I, 
Capítol I, Article 4, L'ordenació de la formació professional .

2.-La moratòria d'1 any per acreditar l'experiència docent de 12 mesos com a formació, 
equivalent al màster. Es dóna la situació que moltes persones que són a la borsa de treball des 
de fa anys sense que hagin estat cridats per exercir com a funcionariat interí i / o substitut, no 
han tingut la informació corresponent i fefaent de l'exigència d'aquest requisit concret.

3.- L'experiència docent és la millor formació pedagògica, sigui quina sigui l'especialitat 
impartida i per tant no té sentit que acrediti per haver impartit unes especialitats i no altres. 
Per determinar quin  professorat pot o no impartir una especialitat ja existeix una relació de 
titulacions i finalment una oposició. L'acreditació de la formació pedagògica equivalent al 
màster ha de ser única per a totes les especialitats i tipus d'ensenyaments.

4.- En el cas de la formació equivalent al màster per al professorat que no reuneix els requisits 
d'accés a la mateixa per titulació, en el cas de Catalunya, només hi ha hagut dues convocatòries
en els cursos, 2013-14 i 2014-15 , insuficients segons el nombre de places ofertades, per la qual
cosa, sol·licitem una moratòria de la seva exigència d'1 any de l'Ordre ECD / 1058/2013, de 7 
de juny, i per tant, a partir l'1 de setembre del 2016.

Atentament

Barcelona, 23 desembre 2014

Per USTEC • STEs (IAC)

Carlos Rivas Barrachina


