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1. Ens oposem a la definició d’un nou perfil encobert 
com és l’adjudicació a dit, per part de les direccions, de 
places de català, castellà i matemàtiques del primer cicle 
de l’ESO per a mestres. També ens oposem a la nor-
mativa que ho fa possible: Decret de provisió i perfils, 
Resolució d’adjudicacions d’estiu i Resolució de criteris 
de confecció de plantilles de secundària.

2. La pèssima planificació del Departament d’Ensenya-
ment ha creat el problema de la manca de professorat a 
secundària:

a. Fa temps que alertàvem que ens trobaríem amb 
aquest problema i proposàvem mesures per solucio-
nar-lo, com ara el reconeixement de la tasca docent 
mitjançant una millora de les condicions laborals 
que faci atractiva la professió a persones alienes 
(augment dels salaris, reconeixement del primer 
estadi als 6 anys en comptes dels 9 actuals, pac-
te d’estabilitat i consolidació per al personal interí, 
oposicions amb accés diferenciat per als qui ja estan 
treballant...).
 
b. Els acords de Bolonya, als quals el nostre sindicat 
es va oposar, han provocat l’encariment desmesurat 
dels estudis universitaris, sobretot amb els famosos 
màsters. Aquesta és una de les causes de la manca de 
professorat de moltes especialitats de secundària, ja 
que, fins ara, tenir el màster de formació del profes-
sorat era un requisit per apuntar-se a borsa.

c. USTEC·STEs (IAC) defensem i defensarem l’esta-
bilitat i consolidació laboral del professorat interí 
que està treballant als instituts i no podem acceptar 
que aquestes places puguin suposar un ERO per a 
les persones que ja hi treballen.

d. El Departament ha estat incapaç de reduir les 
ràtios a infantil i primària quan tenia i té l’ocasió de 
fer-ho aprofitant l’actual davallada d’alumnes. Amb 
la nova mesura, el Departament cerca una manera 
de recol·locar els i les mestres, que realment no so-
bren a les escoles.

e. Al començament de les retallades, el Departa-
ment va acceptar la proposta d’USTEC·STEs de po-
der congelar el número si es demostrava que es tenia 
una altra feina. Inexplicablement, fa un any va eli-
minar aquest motiu, mesura a la qual ens vam opo-
sar fermament. Ara, intentant no quedar-se sense 
possibles candidats/es a substitucions, ens acaba de 
comunicar que serà possible congelar el número de 
la borsa sense haver d’al·legar cap motiu. Tot plegat 
és un despropòsit fruit de la manca de planificació.

3. El Departament argumenta que no hi ha llicenciats 
d’aquestes especialitats quan realment no sap si amb 
l’obertura de borsa, amb la implementació de les noves 
condicions,  es resoldrà aquest problema i es podran co-
brir les places d’aquestes especialitats.  Demanem que 
els llocs que no quedin coberts amb les adjudicacions 



provisionals ho siguin amb les substitucions a partir de 
finals d’agost, amb el benentès que el dia 1 de setembre 
totes les places del centre han d’estar adjudicades, tal 
com exigim des de fa molts anys i va quedar recollit a 
l’acord del 31 de gener de 2017.

4. USTEC·STEs (IAC) considerem que els mestres que 
van poder impartir 7è i 8è de l’antiga EGB van veure 
reduïdes les seves possibilitats de treball quan l’alumnat 
d’aquests cursos va passar a 1r i 2n d’ESO i, per tant, en-
tenem que estan capacitats per a poder impartir aquests 
nivells. Ara bé, el que ha fet el Departament és aprofitar 
la situació actual per convertir llocs ordinaris en llocs 
a dit (perfils amb entrevista), la qual cosa no podem 
acceptar de cap manera. Per això reiterem el nostre re-
buig a la LEC i a molts decrets que n’emanen, com ara 
el Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els 
procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs 
de treball docents, que el nostre sindicat ha impugnat al 
TSJC i que encara no s’ha resolt.
 
5. USTEC·STEs també va impugnar la Resolució de des-
tinacions provisionals, entre altres raons perquè feien 

possible la provisió de llocs de treball a dit. Per això  ara 
demanem que se suspengui aquesta forma de provisió, 
ampliada ara a llocs perfilats per a mestres. En concret, 
sol·licitem que se suprimeixi l’apartat 5.4 de la Resolució 
de criteris de confecció de plantilles, que obliga a crear 
places d’aquest tipus als instituts de 8 o més grups d’ESO 
i també que el Departament s’assegui a parlar sobre un 
pacte d’estabilitat per al professorat interí i substitut, so-
bre un accés diferenciat a la funció  pública i sobre la ca-
rrera docent i la promoció del professorat.

6. Cal que el Departament planifiqui d’una manera 
seriosa i rigorosa i deixi de posar pedaços i aprovar 
mesures excepcionals segons les circumstàncies, unes 
mesures que provoquen malestar, desencís, angoixa i 
enfrontaments entre diversos sectors docents i dins els 
centres.

7. USTEC·STEs, en coherència amb la impugnació de 
Decret de provisió i perfils i la resolució sobre les adju-
dicacions d’estiu de l’any passat (sentència que es preveu 
surti en uns mesos), està estudiant recórrer aquesta ca-
talogació a dit de vacants per a mestres als instituts.


