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Feia temps que USTEC·STES (IAC) demanàvem que les 
persones que aspiraven a treballar de docents poguessin 
apuntar-se a la borsa d’una manera més flexible. El De-
partament s’hi ha negat durant molts anys fins ara. 

El canvi s’ha produït quan, arran de la manca de do-
cents en certes especialitats, l’Administració ha anat ad-
judicant nomenaments a persones de “fora de la borsa”, 
una pràctica irregular.

D’aquí a pocs dies, i amb l’oposició d’USTEC·STEs, 
s’aprovarà una resolució que el Departament d’Educació 

“vendrà” com una obertura permanent de la borsa. Ara 
bé, no ens deixem entabanar, perquè, amb el nou sis-
tema, el Departament desregularitza, selecciona el per-
sonal sense criteris objectius, fa menys transparent el 
sistema i introdueix el concepte de participació condi-
cionada

Desregularització

Aquesta resolució pretén normativitzar la contractació 
dels anomenats 900.000 (persones de “fora de la  bor-
sa”) permetent que cada servei territorial (i també el 

EL DEPARTAMENT NO 
OBRE LA BORSA DE
MANERA PERMANENT



Consorci) obri i tanqui la borsa cada 15 dies segons 
les seves necessitats. 

Si fins ara les persones que volien exercir la docència 
s’esperaven a final del curs per poder ingressar a la bor-
sa, ara caldrà que controlin cada 15 dies els deu serveis 
territorials.
 
I si pensàvem que tan bon punt una persona complís 
els requisits de titulació i esperant només 15 dies, 
ja podrà apuntar-se a la borsa, res més lluny de la 
realitat: quinzenalment, un servei territorial POT 
OBRIR l’especialitat que un/a docent pot impartir 
però això implica igualment que també POT NO 
OBRIR-LA.

En resum, s’obrirà la borsa només en aquelles especia-
litats en què no hi hagi candidats/es. Però ara ho farà 
cada servei territorial i, per tant, caldrà estar atents cada 
15 dies per comprovar si això succeeix o no.

Selecció sense criteris objectius 

Quan una persona lliuri la documentació al servei terri-
torial que ha obert la borsa per a una especialitat con-
creta (perquè li manquen candidats/es), NO OBTIN-
DRÀ cap puntuació baremada dels seus mèrits. Serà 
admesa estrictament per ordre cronològic de lliura-
ment de la darrera documentació considerada com 
a requisit i rebrà un correu personal que la informarà 
que l’Administració ha comprovat els seus requisits de 
titulació i que és apta per poder accedir al seu primer 
nomenament.

No serà fins a final de curs que el Departament li assig-
narà un número d’ordre a la borsa segons el barem dels 
mèrits. Fins que això no passi, és a dir, al llarg d’un curs 
escolar, el criteri que es farà servir per adjudicar una 
feina és l’ordre cronològic d’entrega de la documen-
tació.

Un sistema menys transparent

Fins ara, abans d’obrir la borsa, es feia un sondeig entre 
els serveis territorials per detectar en quins i en quines 
especialitats mancava gent i se’n negociava l’obertura 
amb els sindicats en la Mesa Sectorial. Tot seguit se’n 
publicava la normativa, les candidates i candidats lliu-
raven la documentació exigida i se’ls ordenava a la bor-
sa segons els seus mèrits. Al sistema li faltava agilitat, 
però era més o menys ordenat i públic.

Amb la nova normativa d’obertura, NO ES PODRÀ 
SABER qui ha entrat, quan ho ha fet ni quins són els 

seus mèrits, i sospitem que tampoc no es podrà saber si 
realment compleix els requisits. A més, fins al final del 
curs el candidat o la candidata no entrarà de manera 
formal dins la borsa amb un número de barem.

Participació condicionada

Per entrar a la borsa cal complir tots els requisits. O al-
menys cal fins que el Departament es queda sense per-
sones candidates. Quan succeeix això, els requisits pas-
sen a ser “condicionats”.

Quan fa uns anys l’Adminitració educativa va impo-
sar el requisit del màster de secundària, USTEC·STEs 
ja vam advertir que les universitats no oferien prou 
places per satisfer la demanda dels i les docents que 
el voldrien cursar (i que el Departament necessitava). 
També vam alertar que els preus desorbitats d’aquest 
màster provocarien que algunes persones desistis-
sin de treballar de docent, ja que se’ls faria difícil 
d’assumir una despesa inicial de 4.000 €.

Doncs bé, ara posseir el màster de secundària passa a 
ser un requisit condicionat. Quan un servei territorial 
obri la borsa per a una certa especialitat especificarà si 
cal presentar-lo, si n’hi ha prou amb la matrícula o si 
n’hi ha prou de signar un compromís de treure-se’l més 
endavant.

I en cada obertura aquest criteri pot canviar. Tot depen-
drà de la quantitat de persones que aquell servei terri-
torial tingui disponibles a la borsa. Si està en situació 
“crítica”, no caldrà tenir el màster. Si la situació de dis-
ponibles és greu però no pas crítica, sí que caldrà (o 
almenys fins que, un cop passin 15 dies, la situació es-
devingui crítica). 

Tot plegat és un despropòsit, ja que hi haurà greu-
ges comparatius entre les especialitats per a les quals 
es demanarà aquest requisit i d’altres per a les quals 
no caldrà. A més, el candidat/a no entendrà la raó 
d’aquesta diferenciació per part de l´Administració 
en els diferents serveis territorials. 

Tal com vam plantejar a la Mesa Sectorial de 
Negociació, demanem la retirada d’aquesta 
proposta de funcionament de la borsa per tal 
de tornar a l´escenari d’una obertura regular en 
què es baremi segons els mèrits dels candidats 
i candidates i es publiquin les llistes un cop si-
guin definitives.


