
L es esmenes específiques referents a
l'FPA presentades pel nostre sindicat

han estat debatudes i aprovades en les
assemblees unitàries de professorat con-
vocades per la Mesa d'Educació d'Adults
de Catalunya. 

Què pretenien les esmenes?
Assegurar una negociació real i en condi-
cions per al sector (àmplia, detallada i
amb calendari)

Hem aconseguit que a l’acord, en el
punt 14 hi figuri l'educació de les perso-
nes adultes com un sector pendent de
negociació però amb el calendari i els
temes ben definits i explicitats. Ara bé, per
raons que se'ns escapen, no han acceptat
ni el calendari ni l'ordre dels temes que ja
s'havien acordat, unànimement, entre el
Departament i els sindicats, a la reunió del
25 de maig i han imposat un calendari i un
ordre nou, semblants però no pactats.

De totes maneres, a la pràctica, per una
banda el Departament no segueix cap
dels dos calendaris i per l'altra tota la
negociació ha quedat desvirtuada amb la
presentació, dos dies abans de la signatu-
ra de l’acord, el 15 de novembre, de les
bases per a la futura llei d'educació per-
manent. En tots dos calendaris la nego-
ciació dels "punts clau de la proposta de
Llei" era el darrer punt a discutir. Però
ara ja s'han presentat sense debat previ i
la tramitació de l'esmentada Llei conta-
minarà tota la negociació (segons el
"cronograma indicatiu" es presenta al
Parlament al mes de febrer).

Rebutjar les imposicions unilaterals del
Departament i intentar revertir algunes de
les injustícies més evidents: tutories de
cicle, resolució de plantilles i de destina-
cions provisionals, equiparació amb els
centres de primària, diferències entre
centre i aula, etc. 

1 No han acceptat de retirar la resolució
d'adjudicació de destinacions provisio-
nals 1385/05, imposada pel Depar-
tament contra la voluntat de tots els
sindicats i de la Mesa de l'Educació
d'Adults, primer pas imprescindible
per arribar a un acord en el punt refe-
rent a la "Provisió de llocs de treball".

2 No han acceptat de retirar la resolució
1384/05, de plantilles de personal
docent de centres públics d'FPA, impo-
sada pel Departament contra la volun-
tat de tots els sindicats i de la Mesa de
l'Educació d'Adults, primer pas
imprescindible per arribar a un acord
en el punt referent als "Criteris per a la
dotació de plantilles".

3 No han acceptat que en tot el que fa
referència a complements, retribu-
cions per càrrec etc., els centres i
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aules d'adults s'equiparessin als cen-
tres de secundària. De manera imme-
diata, com a mínim, els que impartei-
xen la secundària completa i que els
altres quedessin pendents del resultat
del procés de la negociació d'acolli-
da. 

4 Pel que fa a les tutories demanàvem
que els perfils que el Departament
denomina "tutor de formació instru-
mental" i "tutor de GES" passessin a
denominar-se "coordinador/a del cicle
de formació instrumental" i "coordina-
dor/a del GES". 

Demanàvem també la creació de la
figura del coordinador/a dels ensenya-
ments inicials i del coordinador/a dels
cursos d'accés a cicles i universitat.

Reclamàvem també que la definició de
"tutor" i el seu complement s'apliqués
amb els mateixos criteris que s'aplica a
la resta d'ensenyaments. 

El Departament, en resposta a les peti-
cions, ha creat dues figures de tutor
noves: " tutor de cicles formatius" i
"tutor d'accés a la universitat".

No han acceptat denominar coordina-

dors els que ho són (fins i tot figuren
en el llistat de "Càrrecs directius i de
coordinació en centres/aules de forma-
ció d'adults").

No han acceptat generalitzar ni la figu-
ra ni el complement del tutor com a la
resta d'ensenyaments.

No han acceptat estendre el comple-
ment d'especialista a l'educació de les
persones adultes.

5 No han acceptat equiparar centres i
aules. 

Continuem reclamant que a causa de
l'actual equiparació de tasques entre
els centres i les aules d'FPA, s'equipa-
rin també els recursos disponibles per
atendre'ls: equip directiu, coordina-
dors, etc. El Departament continua
sense escoltar-nos. 

En la regularització dels càrrecs direc-
tius i de coordinació de l'FPA, les aules
no tenen equip directiu, siguin quines
siguin les mides, l'oferta i l'horari.
Tenen un únic coordinador d'aula (amb
categoria de cap d'estudis i comple-
ment de secretari). 
Les aules d'FPA, siguin quines siguin

les mides, l'oferta i l'horari, no tenen
coordinador de riscos laborals ni
coordinador d'informàtica. 

Nosaltres no hem signat
Totes les esmenes no ateses, les ja

detallades aquí i d'altres de més parcials
(canviar la manera de computar el nom-
bre de càrrecs a l'FPA, hores d'atenció a
la diversitat i per desdoblament de
grups també a l'FPA, que en l'apartat de
formació inicial figuri quina és la for-
mació inicial que es vol potenciar per
als docents de l'FPA, etc.), van fer que
valoréssim que l’acord tampoc no era
acceptable pel que respecta als punts
referents a l'educació de les persones
adultes.

A proposta d'USTEC·STEs, l'assem-
blea del professorat convocada per la
Mesa de l'Educació d'Adults del dia 20
d'octubre es manifestà també en
aquest sentit, reafirmant el suport
general a totes les esmenes presenta-
des i demanant als altres sindicats que
fossin conseqüents amb els acords del
professorat, que no rebaixessin els
plantejaments unitaris en la negocia-
ció i que consideressin que el docu-
ment final no era suficient pel que res-
pecta a adults.

Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.netUS
TE
C·
ST
Es


