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Barcelona, 22 de novembre de 2020
Comunicat

Des de la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya comuniquem que:
•

Hem demanat reiteradament aturar o posposar les oposicions, des
del mes de juny fins a l’últim moment abans de la seva data de
celebració. En aquest sentit, totes les comunitats autònomes les han
ajornat; Catalunya és l’única que les ha mantingut malgrat la situació
distòpica i a pesar de les queixes del col·lectiu docent, especialment de
les interines docents, a les quals no s’ha tingut en compte per a res.

•

Un dels motius d’aquesta demanda era precisament l’empitjorament de
la situació epidemiològica que es preveia per a la tardor, tal com vam
denunciar reiteradament i com finalment ha esdevingut.

•

Amb data 23 de novembre, l’última informació que ens ha arribat és, de
nou, que no hi ha cap data definitiva per a la segona prova i només
rumors sobre la possible convocatòria al gener.

•

La situació de les docents interines en els seus llocs de treball és
extrema (incloent-hi a nivell de la conciliació personal i familiar), atesa la
situació de pandèmia que estem vivint i dins d’un curs d’excepcionalitat
educativa, tal com va definir el mateix conseller Josep Bargalló.

•

Les places convocades estan ocupades, en gran mesura, per interines
que es troben en frau de llei per abús de temporalitat, la qual cosa
significa abusar encara més de les escletxes legals que permet el
sistema en detriment de les treballadores.

•

Les docents interines ens trobem en una situació de maltractament
laboral evident, marcat per una considerable manca d’empatia per part
del Departament d’Educació. Aquest fet es fa encara més patent quan
se’ns fa passar per un procés d’oposicions durant una pandèmia, mai
viscuda per les últimes generacions, justament a meitat de curs. Aquest
maltractament el patim tot el col·lectiu docent: sense material per a la
salut, sense informacions clares ni directes, sense considerar les normes
de seguretat enfront del COVID19 a les classes (sense complir les
ràtios, sense espais suficients, sense una dotació suficient de
professorat extra, ni condicions de ventilació òptimes de les aules...).

•

Per tot el que s’ha exposat, i atesa la situació sanitària d’excepcionalitat
pandèmica, EXIGIM, una vegada més, que el procés s’aturi de forma
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immediata o, com a mínim, que s’ajorni fins a la primavera, quan
s’espera que la situació s’estabilitzi.

Arguments:
1- Si no hi ha cap canvi, la convocatòria serà al gener i es produirà a l’inici
d’una més que probable tercera onada després de la cadena de contagis del
Nadal, amb un risc alt de rebrot. A més, existeix un risc considerable que la
situació epidemiològica torni a forçar un nou ajornament, la qual cosa
mantindria al conjunt de les opositores en aquest cercle de convocatòria i
ajornament de forma indefinida. Això és insostenible. Igualment, si es continués
endavant, moltes de les situacions en què ens trobarem les opositores i els
tribunals entraran en contradicció amb les indicacions generals de seguretat.
•

El fet de reunir tots els opositors d’un tribunal durant tot un dia (matí i
tarda) en un mateix lloc és córrer un risc innecessari quan les dades
encara no han millorat prou: no ens podem reunir amb les famílies per
Nadal, però sí amb 70 desconeguts per passar el dia fent un examen tot
just uns dies després.

•

Els tribunals d’alemany, llatí, grec, francès o música, per exemple, són
en una o dues seus a tot Catalunya, la qual cosa suposa que no només
canviarem de zones properes, sinó que es desplaçaran docents de tot
Catalunya a aquests tribunals i tindran contacte durant més de 5 hores
(si tenim en compte la presentació i el sorteig de les proves abans del
seu inici). En altres especialitats, alguns tribunals concentren opositores
d’àmbits territorials molt grans. Si el primer que es restringeix és sempre
la mobilitat geogràfica, no sembla pas que plantejar unes oposicions que
requereixin aquesta mobilitat sigui una decisió coherent amb la situació
epidemiológica

•

A aquest fet, hi podem afegir el criteri de Salut de no fer PCR a les
docents que hagin tingut menys de 4 hores de contacte amb l’alumne
positiu durant els dos dies previs a la PCR de l'alumne. Això suposa que
pràcticament la totalitat de les docents que es presenten a la primera
convocatòria no saben si són positives asimptomàtiques perquè, a hores
d’ara, totes hem tingut contacte amb algun cas positiu en els darrers
dies.

2- Les mesures que s’han pres per garantir que les opositores puguin participar
en el procés, tal com el Departament d’Educació es va comprometre a fer, són
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més que insuficients, atesa la situació i l’evolució del virus en les diferents
persones.
•

El fet de convocar dues proves amb quinze dies de diferència no
garanteix la recuperació de les opositores que hagin donat positiu i molt
menys de les que hagin emmalaltit. De la mateixa manera, ampliar el
temps entre proves seria un greuge comparatiu entre les opositores, per
la qual cosa no hi ha una sortida equitativa per a aquesta situació.
Ja s’ha vist què ha passat en altres oposicions
(https://www.rac1.cat/programes/elmon/20201106/49262943185/pandemia-coronavirus-guardia-urbafrustra-oposicions.html)

•

Segons protocol, la prova escrita s’haurà de llegir en dies posteriors i
això voldrà dir que es podria allargar fins al mes de febrer o més enllà
(també podria ser que això no fos possible per a alguna persona, perquè
emmalalteixi, estigui en quarantena...). Aquesta ha estat una de les
pitjors decisions preses pel Departament d’Educació en relació amb el
fet de tenir cura i empatia per les docents interines

3- El fet de fer coincidir la segona prova amb el final del període no lectiu
corresponent a Nadal és no tenir en compte ni valorar la tasca que les docents
desenvolupem, especialment en les circumstàncies en què s’està conduint el
present curs escolar:
•

Amb grups confinats i mesures de semipresencialitat que ens obliguen a
combinar les classes presencials amb l’elaboració de materials didàctics
per a l’educació telemàtica, la qual cosa implica una càrrega extra a la
nostra feina.

•

Pressió psicològica causada per la imprevisibilitat i excepcionalitat de la
situació, a la qual s’afegeix donar resposta a l’alumnat no només en
qüestions acadèmiques, sinó també en qüestions sanitàries o familiars,
especialment a aquell de més vulnerable.

Per tot el que s’ha exposat i atesa la situació sanitària d’excepcionalitat
pandèmica, EXIGIM, una vegada més, que el procés s’aturi de forma
IMMEDIATA o, com a mínim, que sigui ajornat fins a la primavera, quan
s’espera que la situació s’estabilitzi i finalment es pugui estudiar seriosament la
possibilitat de celebrar la segona prova.

Si ho considereu, contacteu amb la Plataforma d’Interines Docents.
Plataformainterinesdocents@hotmail.com

