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SOBRE LA
DESAPARICIÓ DEL
COS DE PROFESSORAT
DE TÈCNICS D’FP
I EQUIPARACIÓ
SALARIAL(II)

USTEC·STEs (IAC) ha reivindicat, des dels seus inicis,
l’equiparació laboral entre tot el personal docent del Departament d’Educació mitjançant la fórmula d’un cos únic.
Però, tot i ser una reivindicació acceptada i reconeguda
com a legítima pel Ministerio de Educación, així com també pel Departament, ara per ara pocs passos s’han fet per
arribar-hi.
Ara bé, tot comença a canviar. Des d’USTEC·STEs (IAC)
hem treballat i treballem argumentant i sensibilitzant els
agents socials i polítics que han de possibilitar aquests canvis perquè els facin seus, els legislin i els implementin en el
temps més breu possible. Fruit d’aquest treball, el Parlament
de Catalunya va aprovar fa un parell d’anys l’equiparació salarial gradual del professorat tècnic d’FP al professorat de
secundària. I actualment, la llei dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya obliga el Departament a iniciar, en la
Mesa Sectorial del personal docent no universitari, les negociacions pertinents per arribar a un acord amb els sindicats
membres de la mesa de com s’ha de concretar aquesta equiparació i en quins terminis. Cal que el professorat del cos
de professors/es tècnics de formació professional tingui
els mateixos drets salarials que el professorat del cos de
professors/es de secundària. En la mesa sectorial del 18 de
novembre, el Departament d’Educació ens va comunicar que pretenia iniciar la negociació de la implementació
de l’equiparació salarial durant el mes de gener de 2021.
D’altra banda, a nivell estatal, USTEC·STEs (IAC) ha reivindicat davant del Ministerio d’Educación i Formación
Profesional, com a pas previ al cos únic de docents, i atenent a la realitat legislativa vigent, l’adscripció del tot el
professorat PTFP a un nou cos de Professors de Formació
Professional, ubicat al subgrup A1 de classificació dels cossos de funcionaris de les administracions públiques. Però,
tot i que la majoria dels grups parlamentaris del Congrés
s’han fet seves les esmenes proposades per USTEC·STEs,
el Govern espanyol, mitjançant els seus grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, Grup Parlamentari Socialista i
Grup Parlamentari Unidas Podemos, ha optat per presentar la seva pròpia esmena a la LOMLOE que malgrat recollir l’esperit de les nostres esmenes, no ho demostra en el
seu contingut.
L’esmena del Grup Socialistes i del Grup Unidas Podemos
opta per l’accés directe de totes les especialitats del cos de
PTFP al cos de PS, mentre que el professorat quedaria adscrit, de moment, al cos d’PTFP, el qual esdevindria un cos a
extingir. És a dir, es proposa desvincular les especialitats docents del professorat, i després, prèvia consulta a les Comunitats Autònomes, establir un procés d’accés del professorat a
les seves pròpies especialitats, ara ja adscrites al subgrup A1.
L’esmena no determina com haurà de ser aquest procés d’
«accés», però sí dona a entendre que tan sols hi podran optar aquells docents que tinguin la titulació acadèmica que
es determini en el seu moment per a l’accés al cos de Professors de Secundària.

Al mateix temps, segons la proposta, serà cada Comunitat Autònoma la que determinarà en el seu territori els
terminis en què es desenvoluparà el procés d’accés, i seran
aquestes les que concretaran en el seu territori el format
final d’aquest accés.
El dia 13 de novembre la Comissió d’Educació del Congreso de los Diputados va aprovar l’esmena del GP Socialistes i
GP Unidas Podemos i el 19 del mateix mes el Ple del Congreso va aprovar la LOMLOE amb l’esmena incorporada
a la Llei. El següent pas és la discussió al Senat, per a després tornar al Congreso perquè pugui ser aprovada definitivament. Si la llei supera tots els tràmits parlamentaris i
és aprovada, tot seguit, segons ha manifestat el govern de
l’estat, s’iniciarà el procediment per redactar el reglament
del procediment d’accés.
USTEC·STEs (IAC) valora positivament aquest gran pas
vers el cos únic de docents, però exigeix l’accés directe al
cos de professors de secundària de tot el professorat del cos
PTFP. Cap professor o professora s’ha de quedar enrere. La
integració dels i les docents PTFP al subgrup A1 és un acte
de justícia perquè els i les docents d’ambdós cossos tenen
les mateixes responsabilitats, els mateixos requisits d’accés,
el mateix alumnat... No és pas una gratificació ni tan sols
una concessió del govern de l’estat. És un dret obviat per
les administracions públiques educatives des de fa més de
30 anys.
Hem aconseguit el més difícil, ara queda el més dur,
l’aprovació definitiva de la LOMLOE, la negociació de la
reglamentació de la llei i el fer efectiu l’accés de tot el professorat en el termini més breu possible.
Cal tenir en compte que:
• L’accés directe de tot el professorat del Cos de Professors Tècnics al Cos de Secundària evitarà que milers de
docents romanguin en un llimbs de difícil concreció amb
pèrdues de drets, no així de deures.
• La no concreció en la llei de quines titulacions acadèmiques seran declarades equivalents a efectes de docència
obre la porta perquè els titulats i titulades superiors d’FP
(mestres industrials, tècnics especialistes i tècnics superiors d’FP) no puguin gaudir de l’accés al cos de secundària i, en el cas del professorat funcionari interí, pugui
ser exclòs de la docència reglada en el futur immediat i de
la docència no reglada en un futur no tan llunyà.
USTEC·STEs (IAC) exigeix, i així ho ha transmès al govern
de l’estat i al Congrés dels Diputats, que tot el col·lectiu de
professorat funcionari de carrera accedeixi directament al
cos de secundària i que el professorat funcionari interí amb
titulació superior no universitària pugui continuar prestant
serveis docents com a professor sense pèrdua de drets.

