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Portem massa temps exigint 
al Departament que compleixi 
la seva pròpia normativa. Ho 
hem fet –obligació al juliol del 
2009 de fer nomenaments a 
jornada sencera- , ho estem 
fent –obligació de cobrir les 
baixes del professorat... i des 
del 1r dia -, i ho continuarem 
fent, ja que en la darrera 
Mesa Sectorial, convocada 
per negociar la normativa 
de gestió de la Borsa de 
treball dels docents,  s’han 
atrevit, fi ns i tot, a vulnerar el 
principi constitucional d’igualtat davant la llei  en establir 
que el personal contractat en jornades inferiors a la sencera 
no podrà gaudir de cap reducció de jornada ni del permís 
d’alletament. 

Deixant de banda la vergonya aliena que ens produeix 
que un govern pretesament de progrés sigui capaç tant 
sols  d’haver-ho pensat, comprovem  un cop més que el 
professorat interí/ substitut és l’ase d’una gran part dels cops 
des de fa massa temps: acords d’oferta pública incomplerts, 
les hores extraordinàries, la brutal retallada de plantilles, els 
contractes cinc-cents euristes d’un terç de jornada, la falta 
de transparència en els nomenaments telemàtics..., a més, 
lògicament, del perjudici que la LEC comporta als qui més 
temps tenen per endavant en l’exercici de la seva professió.

Aspectes més rellevants de la MS en què s’ha parlat de les 
instruccions de la borsa de treball per al 2010-2011.

Dins del termini previst del 6 al 18/05/2010
Qui formi part del Bloc II de la borsa (persones que no han 

treballat per al Departament) haurà de manifestar la seva 
conformitat per continuar formant part de la Borsa.

Comprovar que el barem provisional, que es publicarà el 
06/05/2010, calculat en base a la informació que hi hagi al 
registre informàtic el dia 26/04/2010, és correcte. El termini 
de reclamació  serà l’esmentat, del 6 al 18 de maig.

Actualitzacions de les dades de la borsa, tenint en compte 
que hi haurà tres opcions:
lConsulta dades borsa 2009/2010
lConsulta i modifi cació de dades borsa 2010/2011 (a 

efectes de substitucions).
lSol·licitud adjudicacions destinacions provisionals curs 

2010/2011 (sols per vacants a jornada sencera).
El barem defi nitiu es publicarà durant la segona quinzena 

del mes de juny, calculat en base a la informació que hi hagi 

al registre informàtic el dia 10 
de juny.

El professorat substitut que 
no tingui nomenament als 
mesos de juliol i agost, i que mesos de juliol i agost, i que mesos de juliol i agost
hagi prestat 6 mesos o més 
de serveis, un dia dels quals 
ha de ser al 3r trimestre, 
rebrà un nomenament per 
al mes de juliol del 2011, i 
que correspondrà al tipus de 
jornada de major dedicació. 
Durant la segona quinzena 
de juny es farà pública la llista 
defi nitiva del personal que 

rebrà l’esmentat nomenament. Per al juliol del 2010 hem 
exigit que tots els nomenaments siguin a jornada sencera o, 
en el seu defecte, rebin el mateix tractament que pel juliol 
del 2011.

A partir del 30/8/2010, els SSTT faran els actes d’adjudicacions 
als llocs de treball vacants i substitucions. Amb una setmana 
d’antelació es faran públics els dies concrets d’adjudicacions 
i el personal convocat pel seu ST preferent.

Es mantenen per al curs 2010-2011 els nomenaments anuals per 
cobrir substitucions de mestres en un àmbit comarcal. Exigim 
que les places siguin assignades respectant els principis 
d’igualtat, mèrit i capacitat amb unes instruccions clares i 
inequívoques pels diferents SSTT.

Serà motiu de baixa de la borsa de treball el fet de no 
comunicar la fi nalització del nomenament en un termini de 
24 hores.

El professorat interí i substitut que en la borsa de treball 
del curs 2009-2010 tingui especialitats demanades per a 
les quals es requereix que estiguin en possessió del màster en 
formació de professorat de secundària o equivalent, d’acord 
amb el Reial Decret 1834/2008, de 8 de novembre i no consti 
al registre informàtic, hauran de presentar l’acreditació 
d’aquest requisit abans de la fi nalització del curs 2010-2011.  
Segurament  en la consulta de dades de la borsa, del 6 al 18/
05, podreu veure si compliu el requisit. Hi haurà un termini 
d’un any per treure-se’l amb una possible pròrroga si les 
universitats no ofereixen les places sufi cients.

Us encoratgem a seguir les diferents mobilitzacions 
convocades en aquest 3r trimestre i el curs vinent, per la 
defensa de l’escola pública i d’uns drets socials que tant han 
costat d’aconseguir.

Cal aturar la política d’un Departament d’Educació, 
agressiu amb els més febles, i alhora sumís amb els 
poderosos. 

El Departament busca 
agreujar la precarietat laboral
El Departament busca 
agreujar la precarietat laboral
El Departament busca 

USTEC.STEs


