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USTEC•STEs vvol MMANIFESTAR qque:

Intersindical  Alternativa  de  Catalunya    IAC

Declaració d’USTEC·STEs davant la situació
creada per l’aplicació de la sisena hora

Davant de la situació creada per la manca de recursos humans en els centres a causa de l'aplicació de les
mesures recollides al Pacte Nacional per a l'Educació, especialment la més emblemàtica de totes, la sisena
hora, en un context d'intens creixement demogràfic, moviments de població i esclat de matrícula viva,  

1. El Departament, amb l’aplicació precipitada de la sise-
na hora en els centres de primària de poblacions de
més de deu mil habitants i capitals de comarca, s’ha
quedat sense professorat a les llistes d’interinatges i
substitucions, sobretot en algunes especialitats, i ha
deixat sense cobrir centenars de substitucions, la qual
cosa està provocant greus problemes d’organització
en els centres.

2. Fa gairebé un any el Departament ja disposava de
prou dades com per preveure que aquesta problemàti-
ca es podia produir en aquest inici de curs i, fins i tot,
agreujar-se en el seu transcurs. Durant el curs passat
(especialment en el segon trimestre) ja es van quedar
sense personal substitut a les llistes d’algunes espe-
cialitats en alguns serveis territorials.

3. USTEC-STES no va signar el PNE perquè, entre altes
coses, no situava  l’ensenyament públic com a eix ver-
tebrador del sistema educatiu, reforçava la doble xarxa
i introduïa aquesta sisena hora, que no considerem ni
prioritària ni necessària, consolidava un model d’edu-
cació extensiva de dubtosa eficiència, i comprometia
els recursos per a les úniques mesures autènticament

eficaces: desdoblaments, suports, atenció individualit-
zada, aules d’acollida... i, per tant, deixava sense
resoldre un dels grans problemes que ara mateix
tenim: la massificació de les aules.

4. Durant el curs passat el Departament (amb el suport
de CCOO i UGT, malgrat que ara es vulguin justificar i
no n’assumeixin la responsabilitat) va decidir implantar
una hora lectiva més en els centres de primària sense
fer una planificació rigorosa dels recursos humans dis-
ponibles, obviant les necessitats prioritàries dels cen-
tres i sense haver consultat la totalitat dels agents edu-
catius o haver demanat informes previs sobre la pro-
blemàtica que podia originar. 

5. En moltes zones hi ha un degoteig constant de matrí-
cula viva, que pot encara augmentar en el futur pels
processos de reunificació familiar. Aquesta realitat
genera unes ràtios excessives que fan que la mesura
extraordinària d’incrementar el deu per cent de la ràtio
màxima, esdevingui un fet habitual que dificulta l’ob-
jectiu de millorar la qualitat de l’educació en aquesta
etapa educativa i provoca un significatiu estat de
malestar i descoratjament entre el professorat afectat.

Davant d’aquestes circumstàncies, ja anunciades i previstes pel nostre sindicat, volem DENUNCIAR:

1. La irresponsabilitat del Departament i dels signants del
pacte, que han creat un problema important pel fet d’a-
plicar unes mesures que era evident que col•lapsarien
el sistema, per l’absència de planificació i per la impre-
visió sobre la diferència entre necessitats reals i recur-
sos disponibles. Els efectes d’aquestes mesures,
sobretot la manca de personal, pot arribar a  afectar el
bon funcionament de tots el centres, no només el dels
que apliquen la sisena hora sinó des de les llars d’in-
fants fins als centres de secundària i des de la pública
fins a la privada, sigui concertada o no, amb especial
intensitat a les escoles de zones rurals.

2. La incoherència del Departament, que tolera situa-
cions que contravenen la normativa –com l’excés d’ho-
res lectives-, no compleix els compromisos adquirits
amb els sindicats i amb les direccions dels centres, i
arriba a l’escamoteig d’algunes vacants que ni tan sols
surten publicades als nomenaments i que no es
cobreixen. Un Departament, doncs, que no compleix
amb els principis de qualitat que semblava inspirar la

seva acció política, si més no a partir dels reiterats
missatges electoralistes enviats a través dels mitjans
de comunicació.

3. La improvisació del Departament que, davant de la
caòtica situació que ha generat, ha adoptat una sèrie
de mesures precipitades i poc reflexionades que, si bé
poden servir per minimitzar puntualment l’impacte de
la seva política, només tindran efectivitat durant un
temps determinat. Unes mesures que afectaran nega-
tivament  la qualitat i el bon funcionament ordinari dels
centres, alhora que augmentaran els conflictes i la
inestabilitat de les plantilles.

4. La falta de personal ha provocat una pèrdua de drets
laborals del personal docent i, en molts casos, ha
impedit la possibilitat de compactar les reduccions de
jornada, no ha permés la substitució de les absències
i pot arribar a provocar la negativa de permisos per
interès particular.
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Entenem que cal DEMANAR al Departament l’aplicació de mesures urgents que ara mateix ens ajudin a mini-
mitzar els efectes negatius de la situació actual i, posteriorment, EXIGIR polítiques educatives que aportin solu-
cions a les problemàtiques reals que actualment té l’ensenyament públic:

1 El Departament ha de fer el càlcul del professorat que necessita i del que realment
disposa, tenint en compte les plantilles a què els acords els obliguen i les substitu-
cions que es produeixen al llarg del curs, prioritzant els criteris generals i la reduc-
ció a 24 hores de l’horari lectiu del professorat.

2 Sobredotació de mitges jornades en tots els centres infradotats, per tal que puguin
passar  a jornada completa, sempre que aquests docents hi estiguin d’acord.

3 Sobredotació de professorat a l’hora de determinar-ne el nombre destinat a les
vacants de zona i comarcals, i augment de l’oferta de nomenaments anuals per
cobrir substitucions.

4 Permetre que, com a mesura urgent, extraordinària i limitada en el temps, el perso-
nal interí de secundària pugui accedir a les substitucions de primària sempre que, si
més no, tingui la titulació idònia i es tingui previst suport i formació de qualitat per a
aquests docents. Aquest professorat tindrà el mateix horari i obligacions que la resta
de docents del centre.

5 Suspensió cautelar de la sisena hora en aquells centres que no disposin dels mit-
jans necessaris i suficients, sempre que compti amb l’acord del consell escolar i res-
pecti l’actual dotació de plantilles.

6 Ajornament de l’aplicació de la sisena hora a la resta de centres per al curs 2007-
08, conversió de l’actual aplicació en experimental i elaboració d’un estudi seriós
sobre la seva viabilitat i efectivitat per tal d’analitzar la conveniència de mantenir-la,
tot dotant aquests centres del personal adient que els equipari a la resta.

7 Planificar una oferta pública i gratuïta de cursos per a l’adquisició de noves especia-
litats que permeti la reubicació de tot el professorat segons les necessitats actuals i
futures en condicions similars a les establertes en el període transitori de la LOGSE.

8 Una reunió urgent del Departament d’Eduació i el Consell d’Universitats per deter-
minar quines són les necessitats futures i la possible oferta de places per especiali-
tats, tenint en compte els canvis que comporta la nova titulació d’homologació euro-
pea.

9 Un pacte polític que permeti al Departament d’Eduació disposar de prou recursos
per afrontar en condicions els reptes, els d’ara i els de sempre, de l’escola pública,
per tal d’acabar amb la massificació i augmentar la qualitat, i abordar en millors con-
dicions el tractament de la diversitat, reduint les ràtios i incrementant les aules d’a-
collida.

5. Malgrat les expectatives obertes pel Pacte Nacional per
a l'Educació, que USTEC•STEs no ha signat, la majoria
de centres concertats continuen sense complir amb la
seva funció social i els centres públics continuen ate-

nent més del 80 % de l’alumnat estranger i amb neces-
sitats educatives especials. Cal destacar que aquest
curs únicament sis centres concertats s’han acollit al
“contracte programa”.

.../...


