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Franqueig concertat 02/444

Adscripció a l’FP
Aquest curs el Departament d’Ensenyament ha convocat el procés d’habilitacions i
d’adscripció als llos de treball de la nova FP, de tecnologia i d’economia. Tal com s’està
fent el procés provoca alguns problemes d’envergadura:

? La convocatòria s’ha retardat per incompetència del Departament, laqual cosa
ha ocasionat un encavalcament  amb el concurs de trasllat,  provocant una
confusió considerable pel que fa als terminis de resolució de cada procés,
amb un probable augment d’errades.

? L’adjudicació de places amb la plantilla del 2000-01, tenint en compte la
retallada feta a la plantilla aquests curs (35 setmanes, no desdoblament d’alguns
crèdits, no concessió d’alguns CF,...) produirà que hi hagi menys places per a
l’adscripció, amb un probable augment de professorat desplaçat.

? Els mecanismes d’informació i atenció al professorat afectat previstos pel
Departament són pràcticament inexistents. Continuant amb la tònica que ha
portat fins ara (desplaçaments forçosos, interins, confecció de plantilles), el
Departament decideix i ja t’espavilaràs.

? La confusió de textos i els canvis d’última hora alteren encara més el procés.

Per tot això creiem que no és acceptable aquest grau d’incompetència i de menyspreu al
professorat afectat, i que els problemes que se’n deriven són clara responsabilitat del
Departament, especialment de la Direcció General de Recursos Humans, gestora del procés,
i de la nova, però desconeguda fins ara, Direcció General d’FP, que sembla no existir.
En un moment en què tothom considera imprescindible donar un impuls a l’FP, sembla que
el Departament s’entesti a posar-hi més dificultats. Sincerament, no ho entenem.

Val a dir també que les organitzacions  sindicals hem demanat per escrit  al  Departament
la màxima transparència en el procés  i informació adequada a través de les delegacions i
inspecció. A més, hem posat especial èmfasi en que es resolguin de manera clara i ràpida
totes les reclamacions.
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Què és?
Aquesta habilitació permet impartir docència d’una espe-
cialitat d’FP, Tecnologia i/o Economia, a partir de la titula-
ció o de l’experiència laboral o docent i formació.

Qui pot demanar-la? (art,2-1)

Cal  aclarir que l’habilitació és sempre voluntària i que en
el procés actual, únicament pot habilitar-se el professorat
que pot participar a l’adscripció; és a dir:.Professorat  amb destinació definitiva o desplaçats

de llocs de treball de l’FP específica..El PES i PTFP desplaçat per supressió definitiva
del lloc de treball..El PES desplaçat titular d’ especialitats que no són
d’FP específica..El PES de l’especialitat de Dibuix i hagi  ingressat
al  cos  abans del 3-12-1991, i  que compleixi els requisits
d’ habilitació..El professorat afectat  per la modificació de
plantilles del  2000-01 per tancament del  centre amb
efectes del 1-09-2001.

De forma unilateral el Departament ha exclòs d’aquesta
convocatòria d’habilitacions el professorat en expectativa
de destinació. Ha comentat que farà una nova convocatò-
ria per aquest professorat abans de juny de 2001.

Requisits  i acreditació per
a obtenir l’habilitació (punt 3 i 4)

A. Titulació acadèmica específica (veure annex de
titulacions en el mateix Decret o en el de juny 2000)

B. Si no es té la titulació esmentada, calen 3 requisits:

B.1. L’habilitació ha de tenir uns continguts
curriculars afins a l’especialitat de la qual s’és titu-
lar. (Excepcionalment, si l’especialitat no és afí , es
podrà habilitar amb 200h de formació i l’experiència
docent/laboral)

B.2. 100 hores de formació específica relacio-
nada amb l’especialitat per la qual se sol·licita
l’habilitació.

B.3.  Experiència docent ó laboral: 2 omés cur-
sos (amb 6 hores setmanals de l’especialitat
solicitada), o 2 anys d’experiència professional
acreditada.

C.  El PTFP d’algunes especialitats (consultar
resolució ) se’ls reconeixerà l’habilitació de Tecnolo-
gia de l’ESO. Únicament haurà de solicitarla.

D. El professorat que hagi obtingut plaça d’una
especialitat d’FP específica en un concurs de tras-
llat, sense ser titular, serà habilitat d’ofici per aquella
especialitat.

Terminis (punts 6 i 7)

Sol·licitud: del 28 de novembre al 16 de de-
sembre de 2000.

Resolució provisional, reclamacions durant 5 dies
i resolució definitiva.

Efectes de l’ habilitació (punt 7)

El Departament expedirà un document acreditatiu de
l’habilitació especial.

Idoneïtat per impartir l’especialitat. Si cal se li podrà
exigir que la imparteixi.

Podrà ocupar un lloc de treball d’aquesta especi-
alitat amb caràcter definitiu.

Podrà participar en els concursos de trasllats fins
al 2004-05; sempre per darrere dels titulars per opo-
sició.

En el cas d’habilitacions del cos B (PTFP) a una
especialitat del cos A, no està previst cap comple-
ment salarial, malgrat ser un punt pendent de l’Acord
d’FP de juliol de 1999.

Habilitació especial de l’FP
Resolució de 22 novembre de 2000, annex 1 (DOGC 27-11-2000)
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Què és?
L’adscripció és l’assignació de places d’FP del nou sistema
educatiu. L’adscripció és a un lloc de treball de les noves
especialitats de Formació Professional, a Tecnologia i Eco-
nomia.

L’adscripció no és un concurs de trasllat, per tant en cap
cas suposa  pèrdua de la puntuació acumulada per a un pro-
per concurs de trasllat. (punt 12).

Qui ha de, o pot, participar-hi?
Obligatòriament (punt 2-2): El professorat amb destinació
definitiva a llocs de treball d’FP específica (inclosos els des-
plaçats) que hagin sigut transformats (veure annex 4).

Ha de sol·licitar llocs de treball del mateix centre. Si l’es-
pecialitat es desdobla1  ha de demanar almenys un dels llocs
de treball desdoblats, al seu centre.

Voluntàriament (punt 2-3):.El professorat de les especialitats d’FP que té la plaça
suprimida..El PES desplaçat (malgrat no ser titular d’especialitats
d’FP) que tingui els requisits per ocupar un lloc de treball
de les vacants que surten a l’adscripció..El professorat d’FP d’especialitats sense
correspondència en la nova FP (veure annex 4)..El PES de l’especialitat de Dibuix, que tingui titulació
adient per ocupar un lloc de l’FP específica i posseeixi
l’habilitació especial, i hagin ingressat al cos abans del 3-
12-1991..El professorat que es prevegi que sigui afectat per la
modificació de plantilles del 2000-01 del centre on té
destinació definitiva, pel tancament del centre amb efectes
1-09-2001.

Qui no hi ha de participar?
El PES no desplaçat, que no sigui titular d’una especialitat
d’FP específica.

El professorat en expectativa de destinació.

El professorat interí i substitut.

Resolució de 22 de novembre de 2000, annex 2 (DOGC 27-11-2000)

L’ adscripció a l’FP

Vacants
Llocs de treball de CF d’FP específica, Tecnologia de l’ESO
i Economia del Batxillerat.

Les del curs 1999 – 2000 (veure DOGC del 9 d’agost de
2000), però segons la programació de CF per al  2000 – 2001.

El Departament, per fi, ha confirmat que farà públic el
nombre de places per especialitat a cada centre, en el mo-
ment previ a la convocatòria.

Terminis (punts 8-9 ):

Sol.licitut: del 8 al 24 de gener de 2000.

Resolució provisional, cinc dies per reclamacions (hem
demanat 10 dies) i resolució definitiva.

Cal tenir present que la resolució definitiva ha de ser prè-
via a la resolució del concurs de trasllat de novembre de 2000,
perquè les vacants del concurs de trasllat seran les que quedin
del procés d’adscripció. Administrativament els efectes
de l’adscripció tindran data de 1 de setembre de 2000
(punt 12).

Fases d’adscripció (punt 3):

Dues fases successives:

1ª, al centre (punt 3.1):

Obligatòria per als participants forçosos. S’ha de demanar,
almenys, el lloc de treball al que s’està adscrit amb caràcter
definitiu (en les especialitats desdoblades, almenys en una).
Es poden però demanar totes les especialitats de les quals
s’és titular o habilitat.

Nivell de col·locació al centre: ( l’ordre següent impli-
ca preferència )

1r: el professorat que participa forçós i que demana el (o
un d’ells) lloc de treball al que està adscrit, inclosos els
desplaçats d’aquestes especialitats.

2n: els suprimits que demanen una especialitat de la qual
s’és titular.

3er Els suprimits del centre que sol·licitin un lloc de treball
per al qual estiguin habilitats.

4art: els professors/es del centre que sol·licitin un lloc diferent
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ADRECES D’USTEC·STEs
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99

Osona Vallès Oriental Anoia, Bages i Berguedà  Telèfon 608 69 19 49
Maresme Telèfon: 609 76 94 45

Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32

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

Internet: http://www.sindicat.net  Correu electrònic: ustecstes@pangea.org

Notes:
1. Especialitats desdoblades: T. Agrària, T. Química, T. Elèctrica, T. Ad-
ministrativa, T. Delineació, T. Sanitària, P. Administratives, P. Delineació,
P. Sanitàries, P. Química, P. Perruqueria, P. Metall, P. Hoteleria i Turisme,
P. Agrària, P. Electricitat (veure annex 4).

2. El professorat desplaçat  ha de sol·licitar l’adscripció en el centre del
qual prové, i podrà demanar també l’adscripció al centre on està amb
caràcter provisional. Si ho fa ha de prioritzar la seva opció, en un o altre
lloc.

3. Les zones de desplaçament figuren a l’Ordre 17 de novembre de 2000
(DOGC de 24-11-2000). La proposta provisional la podeu trobar a la
nostra pàgina d’Internet.

a l’ocupat, tenint els requisits d’especialitat o d’habilitació.

5è: El desplaçat o suprimit d’un altre centre que sol·liciti la
confirmació del lloc de treball que ocupa ara. Quan disposi de
l’habilitació transitòria i hagi ocupat aquest lloc de treball un
mínim de dos cursos també podrà sol·licitar la confirmació.2

2ª, al municipi o zona de des-
plaçament (punt 3.2)

Es participa a municipi o a zona3 . No a tots dos. Si es participa a
la zona es poden demanar voluntàriament altres zones de despla-
çament.

Pot participar el professorat desplaçat, el professorat afectat
pels desdoblaments de les especialitats, i tots els que poden  par-
ticipar voluntàriament al procés d’adscripció.

S’han de demanar totes les especialitats demanades al cen-
tre.

Es pot demanar  el municipi  o zona, o centres del  municipi o
de la zona.

En aquesta fase  els desplaçats i suprimits i els afectats pels
desdoblaments tindran prioritat, sempre i quan posseeixin la titula-
ció de l’especialitat del lloc de treball.

El professorat destinat a la zona tindrà també prioritat respec-
te al professorat d’altres zones.

Pel professorat suprimit el municipi o zona serà el de la última
destinació definitiva.

Ordre de prioritat en
l’adscripció (punt 4)

En cada nivell preferent de col·locació:

1r Major temps de serveis efectius com a funcionari de ca-
rrera del cos.

2n Major antiguitat ininterrompuda amb destinació definitiva
en el mateix centre (en desplaçats i suprimits es compta el
centre d’origen) com a funcionari de carrera.

3r Any de promoció d’ingrés al cos (any oposicions)

4rt Tenir la condició de catedràtic

5è Major puntuació oposicions.

Destinació d’ ofici (punt 6)

Qui hi hagi de participar, i no hi participi, serà adscrit d’ofici.

El professorat amb especialitats desdoblades, que no tingui
plaça ni al centre, ni al municipi o la zona, serà adscrit d’ofici
transitòriament al centre en una altra especialitat de la qual sigui
titular o habilitat. Mantindrà però el dret preferent en els concur-
sos de trasllat, i si vol convertir l’adscripció en definitiva ho podrà
fer voluntàriament en un termini de 2 anys.

El destinat d’ofici per habilitació ha de participar en els con-
cursos de trasllat, però durant els 6 primers concursos no serà
adscrit d’ofici.

Documents a tenir en compte.Decret 67/1996, de 20 de Febrer, sobre normativa
transitòria de desplaçaments..Decret 777 de 1998, de 30 d’Abril ..Resolució de 31 de juliol de 2000. Publicada al DOGC
de 9 d’agost de 2000..Decret sobre mobilitat del professorat d’FP, de 13
de juny de 2000. Publicada al DOGC  de 22 de juny de 2000..Real Decreto de 6 de octubre de 1995, sobre las
especialidades de FP. Publicada al BOE de 10 de octubre de
1995.


