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Davant la discriminatòria situació laboral en la qual es 
troben milers de professor/es  tècnics de formació pro
fessional del Departament d’Ensenyament de la Genera
litat de Catalunya, la Unió Sindical de Treballadors de 
l’Ensenyament de Catalunya (USTEC-STEs (IAC) va 
iniciar un procés administratiu la finalitat del qual és exigir 
al Departament la regulació immediata de l’equiparació 
laboral i retributiva dels docents del cos de professors tèc
nics de formació professional (PTFP) al cos de professors 
d’ensenyament secundari (PES) adscrits al Departament 
d’Ensenyament. El Departament va rebutjar aquesta de
manda.

Aquest greuge, difícil d’entendre, va començar amb 
l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/1990 (LOGSE), de
rogada per la Llei orgànica 2/2006 (LOE), modificada per 
la Llei orgànica 8/2013, (LOMCE), ja que, d’acord amb la 
seva disposició addicional desena, es va constituir el cos 

de PTFP, amb la finalitat, entre d’altres, d’oferir una solució 
parcial i conjuntural al col·lectiu de professors mestres de 
taller en unificar els centres de batxillerat amb els que im
partien formació professional reglada.

Des de la implantació del pla Bolonya el requisit d’accés 
és una titulació de grau i màster pedagògic o equivalent. 
Per tant, ja no hi ha diferències en la titulació d’accés, ex
cepte en només 10 especialitats d’un total de 29 (Annex 
VI RD 276/2007) eminentment pràctiques que no tenen 
ensenyaments universitaris i per a les quals s’accepten ti
tulacions de grau superior declarades equivalents a l’efecte 
de docència. Aquests docents, provinents normalment 
del món laboral, tenen un nivell de coneixements pràctics 
molt elevat. Aquests coneixements, que no s’ensenyen a 
cap universitat, són imprescindibles per a la formació dels 
alumnes d’aquestes famílies professionals.



Els professors tècnics d’FP tenen idèntiques funcions i res
ponsabilitats, amb el mateix horari i en els mateixos nivells 
i àmbits educatius. A més de fer les mateixes funcions,  op
ten també als mateixos càrrecs: tutor, cap de departament, 
coordinador, cap d’estudis o director entre d’altres.

La normativa que assigna  els mòduls o crèdits a un o al
tre docent dins el currículum del cicle formatiu és en ge
neral arbitraria, discriminatòria i interessada. La realitat, 
però, és que a molts centres educatius no es té en compte, i 
s’atribueixen al o la docent amb major competència, inde
pendentment que sigui PS o PT. 

No es pot permetre que l’Administració discrimini una 
part del professorat d’FP fent valer una llei anterior en què 
les titulacions eren clarament diferenciades i encara menys 
quan els requisits d’accés a la funció pública docent, les fa
ses, les proves i barem del concurs oposició i les funcions i 
obligacions són les mateixes per a tot el professorat de les 
diferents especialitats d’FP.

USTEC·STEs treballa, des de fa temps, per la creació d’un 
cos únic de professors d’FP en el marc del subgrup A1 
establert per l’EBEP. Mentrestant, i atenent que la com
petència en matèria de cossos docents és de l’Estat espa
nyol, demanem un complement per als PTFP, adscrits al 
subgrup professional A2, per equipararlos salarialment 
als PES, adscrits al subgrup professional A1.

Per a USTEC·STEs, aquesta mesura és un primer pas 
per assolir dues de les nostres reivindicacions princi-
pals:

 A IGUAL TREBALL, IGUAL SALARI I IGUALS 
CONDICIONS LABORALS.

-  EL COS ÚNIC DOCENT.

En aquesta línia, USTEC·STEs ha impulsat la presenta-
ció d’un recurs contenciós administratiu als jutjats de 
Barcelona contra el  Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per demanar l’equiparació sa-
larial i, consegüentment, professional del professorat de 
formació professional del Departament.
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