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El procés de negociació està arribant al dia 19 de febrer, 
data límit que, de comú acord, vàrem situar l’administració 
educativa i les organitzacions sindicals representatives 
per arriba a acords. En aquest context, el Departament 
d’Educació va trencar aquest període de treva en publicar 
al DOGC el calendari escolar en plena negociació i sense 
donar cap opció a revisar aspectes de l’esmentat calendari 
que afecten  les condicions de treball del professorat. Malgrat 
tot, les organitzacions sindicals representatives hem decidit 
esgotar el procés fins al dia 19 de febrer i, si aquest acaba 
sense resultats positius, convocar el professorat a tot un 
seguit de mobilitzacions, incloent-hi la convocatòria de vaga.

Una altra setmana de més decepció encara

Durant la setmana passada hem celebrat dues sessions 
més de negociació, el 10 i el 12 de febrer,  en la mateixa 
línia decebedora de les sessions anteriors. El bloc de 
substitucions, nomenaments i jornada de contractació del 
personal substitut sembla tancat  sense cap possibilitat 
d’acord ni per al que resta de curs ni per al següent.

L’última proposta sobre la jornada intensiva del 
professorat de primària presentada pel Departament ja no 
fa que la possibilitat de la jornada intensiva de la pública 
depengui de la decisió dels titulars de l’ensenyament privat 
concertat d’una zona de matriculació, ja que es podria 
concedir pel director o directora dels SSTT a petició de la 
majoria de les direccions dels centres públics de la zona.

No obstant, aquesta millora en el redactat és del tot 
insuficient, ja que la seva concessió continua depenent de 
la representació dels pares i mares en marcs institucionals 
superiors al centre, concretament en el consell escolar 
municipal, la qual cosa fa gairebé impossible el consens, 
atès l’actitud que manté la FAPAC en aquest tema.

D’altra banda, l’administració educativa s’entesta a retallar 
el període de jornada intensiva i proposa començar-la el 
13 de juny, la qual cosa també és inadmissible i, a més, 
introdueix dues condicions, una de lògica, “la compatibilitat 
amb els serveis de transport i menjador”, i una altra 
d’incomprensible i arbitrària, “la coherència de la jornada 
escolar en els centres de la zona”, de què el Departament 
d’Educació no acaba d’explicar-ne l’abast. Si vol dir que 
la faci servir un nombre significatu de centres públics, de 
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públics i privats, o també de les condicions de matriculació i 
resultats escolars que pugui tenir cada centre.

Així mateix, el Departament fa una proposta de 
flexibilització de l’horari de l’alumnat de secundària a partir 
del 16 de juny . “Els centres podran adaptar l’organització 
de l’horari de l’alumnat a la realització de les proves....i 
activitats, sempre que es mantingui el total d’hores d’atenció 
a l’alumnat”. Sembla que el Departament ens estigui dient: 
que pot fer els ulls grossos, però si ariba el cas, ja veurem..., 
de moment aneu fent...

Continuem sense resposta a les propostes 
sindicals

La negociació del projecte de decret d’autonomia de 
centre continua pel mateix pedregar, amb respostes de 
l’Administració carregades d’ambigüitat calculada. Frases 
com “ho estudiarem”, “presentarem un informe jurídic “, 
“podríem presentar un nou redactat“..., i quan la cosa es 
complica,”no s’hi pot fer res, perquè ho diu la LEC”.

Alguns dels temes plantejats no han obtingut cap resposta 
i d’altres no han tingut una resposta gaire clara. Podrien 
acceptar que el claustre hagués d’aprovar la proposta de 
projecte educatiu que ha d’aprovar definitivament el consell 
escolar, però no sembla viable que acceptin que el claustre 
aprovi l’estructura organitzativa pròpia i les normes de 
funcionament del centre.

Pel que fa a la resta de temes plantejats, vegeu el comunicat 
4 d’USTEC·STEs, no hi ha hagut cap resposta.

Aquest dimecres 17 haurem d’abordar la resta 
de temes:
1 Funcions del claustre dels centres públics.
2 Funcions de la direcció dels centres públics i d’altres 

càrrecs.
3 Una estructura bàsica comuna a tots els centres amb 

els mateixos o similars càrrecs, coordinacions, model 
d’equips docents, cicles, departaments en funció de la 
seva complexitat, o cada centre una estructura pròpia 
proposada per la direcció i aprovada pel Departament 
d’Educació sense criteris legals ni normativa general.

4 Formes de provisió de llocs de treball.
5 Model i paper de l’avaluació externa del centre i la 

incidència que tindrà en l’avaluació del professorat.
Altres informacions del Departament 
d’Educació
1.El Departament d’Educació té la previsió d’avançar al 

30 de juny la resolució definitiva de les adjudicacions 
provisionals per al curs 2010/2011. S’ho estan pensant, 
però anuncien que aquest procediment d’adjudicacions 
no tindrà resolució provisional.

2 Els nomenaments del personal interí de primària que 
tenen una durada de dos cursos finalitzaran el 31 d’agost 
de 2010 a causa de les peticions posteriors a la superació 
del procés selectiu. Els nomenaments del personal interí 
de secundària s’allarguen tots fins al 31 d’agost de 2011.

3 El període de presentació de sol•licituds del personal 
interí i substitut de primària i substitut de secundària 
serà a primers de maig. A finals de maig es farà pública 
la llista del personal que perd el seu lloc de treball i amb 
posterioritat s’obrirà un segon termini de sol•licituds.

4 Durant el tercer trimestre s’obrirà un període per actualitzar 
les dades de la borsa que faran coincidir amb el termini de 
sol•licituds de llocs de treball per al proper curs.

5 De cara a la resolució de plantilles que s’haurà de parlar en 
Mesa Sectorial, el Departament anuncia que en tots els IES 
reconvertirà els llocs de llatí i grec en cultura clàssica, als 
quals es podrà accedir des de les dues especialitats.


