
Perquè la LOE contempli
un canvi en el model
d’accés

Davant la tramitació parlamentària del
projecte de Llei Orgànica d’Educació
(LOE), exigim, per a la millora i la
potenciació de l‘educació pública, posar
fi a la inestabilitat laboral en la funció
pública docent. Inestabilitat laboral que
afecta negativament el sistema educatiu i
les condicions de treball de prop de
20000 docents a Catalunya i de més de
80000 docents arreu de l’Estat espanyol. 

L’actual projecte de Llei Orgànica
d’Educació que s’ha de debatre els pro-
pers mesos al Parlament espanyol no
contempla cap canvi en el model d’accés
a la funció pública docent, ni tan sols
unes convocatòries extraordinàries i
transitòries. Per resoldre la problemàtica
del professorat interí/substitut la LOE
hauria d’incloure un canvi en el model
d’accés a la funció pública docent i esta-
blir un accés diferenciat per al professo-
rat interí/substitut. És a dir, un procés
selectiu que valorés de forma determi-
nant l’experiència docent, amb unes pro-
ves pràctiques i no eliminatòries.

Perquè el departament
ofereixi més estabilitat
laboral 

De les prop de 3700 places de la darre-
ra convocatòria d’oposicions, poc més de
1000 places foren obtingudes per profes-
sorat interí/substitut amb 3 o més anys
treballats. D’altra banda, gairebé 1000
places les obtingueren persones que no
havien treballat mai a l’ensenyament
públic. Aquestes xifres han fet augmen-
tar aquest curs la mobilitat geogràfica
d’una part del professorat interí/substitut
i la incertesa laboral de tot el col·lectiu.
Una incertesa que pot augmentar molt en
els propers cursos si el Departament

segueix convocant prop de 3000 places
en les dues properes convocatòries d’o-
posicions.

Mentre no s’aprovi un nou model d’ac-
cés, doncs, el Departament d’Educació
ha de donar progressivament estabilitat
laboral a tot el professorat interí/substi-
tut, i no només a aproximadament un 40
% del col·lectiu tal i com preveu el prea-
cord d’estabilitat, i equiparar les seves
condicions de treball amb les de la resta
de professorat (retribucions, permisos i
llicències...).  

Una vegada analitzats els resultats de
les darreres oposicions, l’única manera
que té el Departament d’oferir aquesta
estabilitat és negociant  amb les organit-
zacions sindicals la convocatòria d’opo-
sicions d’enguany, una convocatòria que
en cap cas hauria de posar en perill els
llocs de treball ocupats pel professorat
interí/substitut. 

Per l’eliminació
dels nomenaments a “dit”

Exigim l’eliminació dels nomena-
ments per confirmació i a proposta de les
direccions dels centres. Per augmentar
l’estabilitat de les plantilles es poden tro-
bar altres mecanismes que no suposin
aquests  nomenaments, els quals aug-
menten la indefensió i la incertesa labo-
ral del professorat interí/substitut.
Indefensió davant la possibilitat de no
ser confirmat/da o proposat/da pel lloc de
treball ocupat durant el darrer curs, i
incertesa laboral perquè el temps treba-
llat a la borsa cada vegada té menys pes
a l’hora d’obtenir una vacant. Un fet que
aquest curs ja ha afectat també tot el pro-
fessorat substitut, ja que aquest estiu un
nombre important de substitucions a
mitja jornada han estat adjudicades per
confirmació i sense cap requisit d’anti-
guitat a les persones que les ocupaven el
curs passat.
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Calendari
USTEC·STEs convoca al professorat

interí/substitut a debatre en les assem-
blees corresponents les mobilitzacions
proposades pels dies:

Dimecres 19 d’octubre: concen-
tració de delegats/des sindicals davant
del Departament d’Educació (oberta al
professorat)

Dimecres 26 d’octubre: jornada
de vaga

Dimecres 16 de novembre: pos-
sible nova jornada de vaga per aconse-
guir aquestes reivindicacions. I també
per valorar el calendari de mobilitza-
cions que s’ha proposat a diferents
llocs de l’Estat espanyol.

Proposta de vaga 
26 octubre


