maig 09
EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
VOL DESCONGELAR LES HORES EXTRES
I RETALLAR LES PLANTILLES
A la mesa sectorial del 5 de maig, el
Departament va concretar per escrit algunes de les
mesures que anteriorment eren només pluja
d’idees i que les organitzacions sindicals ja havíem
denunciat, amb la intenció d’aplicar-les el curs
vinent:
Eliminar la reducció d’horari lectiu de les
coordinacions ordinàries o específiques
(addicionals) en els centres públics amb pla
d’autonomia de centres (PAC) que
voluntàriament vulguin acollir-s’hi, escoltats el
professorat del claustre i el consell escolar. Les
direccions assignarien les tasques de coordinació
com un encàrrec específic.
D’aquesta manera el professorat amb càrrecs
de coordinació dedicaria tot l’horari lectiu (23 hores
a primària i 18 a secundària) a l’atenció directa a
l’alumnat a classe i tindria una ampliació del seu
horari fix de permanència al centre per realitzar
aquestes tasques de coordinació.
Aquest professorat rebria un complement
específic per responsabilitats específiques de
coordinació que oscil·larà entre els 180 i 300 euros
a primària i entre 78,69 i 350 euros a secundària,
segons que la responsabilitat de coordinació
estigui considerada com a ordinària o específica
(addicional ) respectivament i suposaria la
supressió dels complements econòmics actuals de
coordinació amb responsabilitats addicionals.
Aquesta opció suposaria la signatura d’un acord
entre el centre i el Departament que implicarà
l’avaluació de les coordinacions i el corresponent
redimensionament (el Departament preveu retallar
½ dotació de professorat a primària i entre ½ i
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2 dotacions a
secundària i
formació
professional
segons el seu
n o m b r e
d’unitats) del
nombre de llocs
de treball de la
plantilla del centre.
Increment «presumptament voluntari»
de la jornada lectiva (hores extres) en
centres amb pla d’autonomia (PAC), prèvia
informació al professorat del claustre i al Consell
Escolar. També implicarà un acord amb el
Departament i l’establiment de mecanismes
d’avaluació del professorat que faci hores extres i
amb la concreció del corresponent
dimensionament (és a dir, reducció) de la
plantilla de personal docent del centre
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Increment «presumptament voluntari»
de la jornada lectiva (hores extres) en
tots els centres públics per tal de cobrir
substitucions inferiors a la jornada ordinària
(reduccions dels majors de 55 anys,
reduccions de jornada...) «quan no es pugui
nomenar un substitut o substituta»
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En ambdós supòsits el professorat de primària
haurà de fer 27 hores lectives i el de secundària
21 i el seu horari de permanència es veurà
incrementat en la mateixa proporció i rebrà un
complement específic de dedicació lectiva

especial de 300 euros o de 330 euros
respectivament. Aquest complement serà
incompatible amb els de coordinació.
En el cas del professorat que ocupa càrrecs
directius i s’aculli a les hores extres comportarà
que el seu horari fix al centre resti establert en
37,5 hores.
El Departament decidirà en properes
resolucions els requisits i condicions del
professorat, la duració, els criteris objectius i
flexibles que han d’aplicar les direccions i, com
no, les modificacions en la plantilla de personal
docent, que és el seu únic objectiu!
- Horari d’esbarjo: el Departament no ha inclòs
en el document la proposta que va realitzar a la
mesa sectorial de la setmana anterior «de
considerar no lectiu el temps d’esbarjo». No
obstant, tampoc s’ha compromès a no aplicar-la el
curs vinent.
A més hi ha d’altres reduccions de plantilles que
ja s’estan aplicant o que s’aplicaran en breu com:
- de grups de batxillerat i d’FP que, a
criteri del Departament, tinguin «un
percentatge d’absentisme escolar que
no justifiqui el seu manteniment»,
- de centres que imparteixen el
batxillerat nocturn,
- d’oferta pública en el període de
matriculació, amb tancament de grups.
- de personal de serveis educatius i
d’EAPs.

Totes les noves
mesures plantejades
tenen el mateix
objectiu final. El
Departament
d’Educació no vol
assumir la seva
responsabilitat davant
l’ensenyament públic i
en un moment en que
cal un augment de
plantilles s’amaga
sota el parany de la
crisi per intentar portar
a terme un expedient
de regulació d’ocupació més o menys encobert.
Totes aquestes mesures suposen: reducció de
plantilles, desplaçaments de professorat i que
molts interins i substituts es quedin sense
feina o amb uns períodes de contractació molt
inferiors als d’aquest curs. I, repercuteixen
negativament en la qualitat de l’ensenyament
públic.
Tot plegat ens porta a fer una crida al
professorat i a tota la comunitat educativa per
continuar mobilitzant-se:
VAGA EL 10 DE JUNY!!!
MANIFESTACIÓ FINS AL PARLAMENT
PER MOSTRAR EL NOSTRE REBUIG A LA
LEC!!!
DIMISSIÓ DEL CONSELLER
MARAGALL!!!

