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El Departament va presentar oficialment, el dia 11 de febrer,
a la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no uni-
versitari, la seva proposta pràctica per implementar l'increment
"voluntari" de la jornada lectiva del professorat.

Procediment
Un cop la proposta es converteixi en acord de govern, el

Departament publicarà una resolució al DOGC. A partir d'a-
quest moment les direccions informaran els claustres i s'obrirà
un termini perquè el professorat individualment pugui "apun-
tar-se" a l'increment de jornada.

Aquest procés, que es preveu es porti a terme a l'abril-maig,
comportarà que la direcció del centre comuniqui al
Departament (mitjançant un aplicatiu informàtic) qui és el
professorat que vol acollir-s'hi, conjuntament amb els seus
llocs de treball. Al mateix temps haurà de comunicar la reduc-
ció dels llocs de treball que disminueixin com a conseqüència
de l'aplicació d'aquesta mesura.

A continuació els SSTT validaran les propostes de les direc-
cions.

A qui afecta
La proposta va adreçada exclusivament a CEIPs, CEE i

IES/SES

Professorat que pot acollir-s'hi
Professorat definitiu (també les comissions de serveis al
mateix centre).
Professorat provisional amb destinació obtinguda per concurs
de mèrits en llocs singulars de centres amb pla estratègic.

Professorat provisional amb nomenament per la durada del
Pla d'Autonomia de Centre fins al 31-08-2010.
Professorat provisional que ocupi càrrecs directius.
Professorat que substitueixi a qui s'hi ha acollit.

Qui no pot acollir-s'hi
Professorat provisional llevat dels esmentats anteriorment.
Professorat interí.
Professorat de l'apartat anterior en reducció de jornada d'1/3,
mitja o de 2 hores si opta per mantenir les reduccions.
El professorat que s'hi aculli, hi quedarà acollit fins que la

direcció acabi el seu mandat i no serà inferior a dos cursos, lle-
vat d'autorització administrativa per petició justificada.

Sota quines condicions laborals i retributives
Professorat de CEIPS/ZERs:  27 hores lectives, que suposa-
rà un increment de 4 hores.
Professorat d'IES: 21 hores lectives, que suposarà un incre-
ment de 3 hores.
Es crearà un nou component del complement específic. El
Departament ha presentat oralment la proposta de la seva
quantia econòmica: 330 euros per al professorat d'IES, i entre
280 i 300  euros per al professorat de CEIPS/ZERs.
Aquest complement serà incompatible amb el complement
de coordinació amb responsabilitats addicionals.

USTEC·STEs

Les direccions tindran en compte "el major
grau i iniciativa en el compliment de la
tasca i d'implicació i dedicació en l'acció
tutorial, organització de l'equip docent, en
l'entorn del centre, biblioteca, TAC, coedu-
cació...", 
"ocupació de llocs singulars,  participació
en activitats d'innovació.."  
"compromís de participar en les activitats
complementàries i extraescolars del centre".

Criteris d’adjudicació

Exigim la retirada immediata de la mesura i la dimissió del Conseller Maragall

Com serà l'increment
de la jornada lectiva
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Altres criteris adreçats a les direccions per
a l'aplicació de la proposta
1.Cada centre haurà de proposar un mínim de 3 professors o pro-

fessores i necessàriament un nombre múltiple de 3 : 6,9,12.. 
2.La direcció de la ZER, amb el vistiplau de la direcció dels

CEIPs que la integren, farà les propostes de les ZERs. 
3.Per formalitzar la proposta i seleccionar, si s'escau, el profes-

sorat que vulgui incrementar la seva jornada, les direccions
tindran en compte criteris del tipus de: "el major grau i ini-
ciativa en el compliment de la tasca i d'implicació i dedica-
ció en l'acció tutorial, organització de l'equip docent, en l'en-
torn del centre, biblioteca, TAC, coeducació...", "ocupació de
llocs singulars,  participació en activitats d'innovació.."
"compromís de participar en les activitats complementàries i
extraescolars del centre". 
Els sindicats representatius ens hem  negat a parlar de la pro-

posta, HEM EXIGIT al Departament la retirada de la proposta,
deixant molt clar que la seva implementació era motiu de con-
frontació.

USTEC·STEs vol manifestar el seu rebuig
més contundent  per entendre que:
Avui per a tu voluntàries, demà forçoses per a tothom
1.El Departament comença a preparar el terreny per a l'aplica-

ció de l'article 121 de la LEC, sobre la regulació de la jorna-
da lectiva ordinària i especial, i, donada la inestabilitat legal
de la jornada lectiva ordinària actual, si aconsegueix implan-
tar aquesta mesura les possibilitats d'augmentar la jornada
lectiva ordinària per a tothom s'incrementaran considerable-
ment.

Un increment horari comporta més atur

2.Aquesta mesura evita incrementar la contractació necessària
provocada per l'augment de l'alumnat; i comportarà que el
personal interí que està ocupant una plaça vacant passi a fer
substitucions i que molts substituts/es es quedin sense treball.

3. El Departament pretén estalviar diners amb aquesta mesura
per tal de finançar les mancances que pateix l'educació,i això

implica utilitzar la sobrecàrrega lectiva del professorat per
compensar la manca de pressupost del Departament.

4. És una mesura que hipoteca l'augment futur de plantilles i
que explica la retallada de places d'oposicions que ha tingut
lloc aquest any a primària. Disminueix, per tant, l'oferta de
treball en un sector tan sensible com l'educació i, alhora, posa
en perill la futura oferta pactada.

Una mesura contra la qualitat de l'ensenyament      

5.Implica una reducció de plantilles i una arbitrarietat total a
l'hora d'adjudicar-les, tot fent impossible una norma clara per
a tots els centres.

6.És una mesura exclusivament economicista, que busca l'es-
talvi pur i dur, i que atempta directament contra la qualitat de
l'ensenyament: la sobrecàrrega lectiva del professorat i la
manca de respecte de l'especialitat del lloc de treball van en
detriment del treball col·lectiu de coordinació, del treball de
preparació de classes i de l’avaluació de l'alumnat, i redueix
la possibilitat de fer formació permanent.

7.És una mesura que complica l'organització dels centres, fa
més difícil la possibilitat de coordinar el conjunt del profes-
sorat, obre un ventall de diferències entre els diferents mem-
bres del claustre i no ajuda  gens a la posada en marxa de pro-
jectes col·lectius.

8.És una mesura totalment contradictòria amb el que el
mateix Departament va signar fa dos anys: la disminució de
les hores lectives a primària. Si fa dos anys era bo dismi-
nuir-les, com s'explica que ara, de cop, el millor sigui aug-
mentar-les?

Un atac a la negociació col·lectiva

9.És una acció unilateral per part del Departament d'Educació
que, un cop més, vulnera la llei en tractar d'imposar una
mesura que atempta contra les condicions de treball del pro-
fessorat, sense cap tipus de negociació col·lectiva prèvia.

Que el professorat pagui la crisi    

10.En definitiva, és un Expedient de Regulació d'Ocupació
(ERO) camuflat, aplicat als treballadors/es de l'ensenyament
públic; és un fet absolutament inadmissible i contrari a totes
les recomanacions de més inversió i més ocupació pública
per afrontar la crisi que estem patint.
USTEC·STEs considera que aquests tipus de mesures són

engrunes per a avui i gana per a demà, ja que la seva accepta-
ció comporta sempre, i inexorablement, la pèrdua de drets i la
depreciació salarial futura del conjunt del professorat.

La direcció del centre haurà de comunicar la
reducció de llocs de treball que es produeixi.

Menys llocs de treball


