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Davant l’oferta pública presentada                 
pel Departament d’Educació

Després de conèixer l’oferta pública (nombre de llocs per opo-
sicions de mestres i professors/es de secundària), feta el dia 6 
d’octubre per part del Departament d’Educació,USTEC·STEs 
denuncia l’incompliment de l’acord signat per totes les organit-
zacions sindicals per al període 2008-2011, la qual cosa significa 
la pèrdua de 3.672 places.

L’acord signat el 2007 ofertava 12.020 places per a mestres de 
primària i 6.693 per a professorat de secundària. Al final del 
procés, l’oferta ha estat de 9.760 a primària i 5.280 per 
a secundària, el que fa una diferència de 2.260 places 
menys a primària i 1.413 places menys a secundària.

A tot això s’hi hauria d’afegir encara aquelles pla-
ces que es van ofertar però no es van cobrir en les di-
ferents convocatòries, i que ja no s’han tornat a oferir, 
que arriben a 658.

USTEC·STEs recorda el compromís que va assumir 

el Departament d’Educació per reduir la precarietat entre els 
seus treballadors/es que treballaven com a interins/es i substi-
tuts/es i que representaven el 30 % de la plantilla.

Malauradament, el Departament no ha complert amb l’acord 
i ha optat per reduir aquest professorat que treballava en pre-
cari a base d’eliminar llocs de treball, a partir de la retallada de 
plantilles, de l’oferta de jornades d’un terç i de la supressió de 
professorat d’atenció a la diversitat, d’aules d’acollida, d’espe-
cialistes a les ZER, etc. Tot plegat implica la pèrdua de gairebé 
4.000 places que són les que USTEC·STEs continua exigint.

Oposicions

Places no convocades
A la Mesa Sectorial  el Departament ens ha informat que 

augmentarà un 10% el nombre de places que va proposar en 
la reunió anterior si un cop passat el març les dades de les 
jubilacions ho permeten. Aquest 10% s’aplicaria a les especi-
alitats convocades, però no a les que ara no tenen cap plaça 
prevista.

Respecte a les 10 places previstes de l’especilitat 513 Organit-
zació i projectes de sistemes energètics no n’oferirà cap i s’ha de-
manat que aquestes 10 places incrementin la resta de l’oferta.

Està previst que la convocatòria es publiqui al gener de 2011. 

Cos de professors d’ensenyament 
secundari (ESO i batxillerat)

AL Alemany 5

AN Anglès 250

CN Biologia i geologia 150

DI Dibuix 90

ECO Economia 45

EF Educació física 140

FI Filosofia 45

FQ Física i química 150

FR Francès 45

GE Geografia i història 200

GR Grec 20

LA Llatí 20

LC Llengua catalana i literatura 200

LE Llengua castellana i literatura 200

MA Matemàtiques 200

MU Música 80

PSI Orientació educativa 160

TEC Tecnologia 200

TOTAL (secundària eso+batxillerat) 2200

  Cos de professors d’ensenyament secundari (FP)
501 Administració d’empreses 10

502 Anàlisi i química industrial 20

503 Assessoria i processos d’imatge personal 20

505 Formació i orientació laboral 60

506 Hoteleria i turisme 10

507 Informàtica 70

508 Intervenció sociocomunitària 75

510 Organització i gestió comercial 20

511 Organització i processos de manteniment de vehicles 20

512 Organització i projectes de fabricació mecànica 15

517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 25

518 Processos sanitaris 40

TOTAL (secundària fp) 385



Cos de professors d’escoles oficials 
d’idiomes

190 Espanyol per a Estrangers 4
192 Francès 10
193 Anglès 45
195 Català 2

TOTAL ( professors d’escola oficial d’idiomes) 61

Cos de professors d’arts plàstiques               
i disseny

707 Dibuix artístic i color 9

708 Dibuix tècnic 7

709 Disseny d’interiors 3

712 Disseny gràfic 12

715 Fotografia 3

716 Història de l’art 5

720 Materials i tecnologia: disseny 3

721 Mitjans audiovisuals 4

722 Mitjans informàtics 4

723 Organització industrial i legislació 4

TOTAL (arts plàstiques i disseny) 50

Cos de professors tècnics de formació 
professional
601 Cuina i pastisseria 30

603 Estètica 20

606 Instal·lacions electrotècniques 10

609 Manteniment de vehicles 50

611 Mecanització i manteniment de màquines 20

618 Perruqueria 18

619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 25

620 Procediments sanitaris i assistencials 100

621 Processos comercials 12

622 Processos de gestió administrativa 25

625 Serveis a la comunitat 80

627 Sistemes i aplicacions informàtiques 90

629 Tècniques i procediments d’imatge i so 8

TOTAL (professors tènics de formació professional) 488

Acreditació del màster en formació 
pedagògica
Per tal d’exercir la docència a secundària obligatòria, al 
batxillerat, a cicles formatius, a l’EOI i als ensenyaments de 
règim especial, a partir de l’1 d’octubre de 2009 és obligatori 
estar en possessió de la formació pedagògica corresponent 
per a totes les especialitats. Si ets a la borsa i no tens el CAP, 
el CQP, el màster en formació pedagògica o l’experiència 
docent equivalent que són dos cursos acadèmics complets 
o durant 12 mesos

Exempcions de la formació
CAP, CQP, títol d’especialització 
didàctica.

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

12 mesos de docència impartida en 
el mateix nivell educatiu al qual et 
presentes a oposicions.

Abans de l’1 setembre 
de 2009.

Títol de mestre, diplomatura de 
professorat d’EGB.

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

Llicenciatura de pedagogia, de 
psicopedagogia, de ciències de 
l’activitat física i de l’esport (itinerari 
educació).

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

Títol superior de música (especialitat 
de pedagogia de la formació musical 
bàsica i general) i títol superior de 
dansa (especialitat de pedagogia de la 
dansa).

Obtinguts abans de l’1 
d’octubre de 2009

El Màster NO és obligatori per a les especialitats 
corresponents als següents cossos:

-Cos de Professors Tènics de Formació Professional
-Cos de Professors d’Arts Plàstiques i Disseny
-Cos de Mestres d’Arts Plàstiques i Disseny
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