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16 novembre: manifestació
a Madrid pel canvi d’accés
esprés de les diferents jornades
de vaga que ha portat a terme el
professorat interí/substitut a gran
part de l’Estat Espanyol amb un seguiment important en llocs com Andalusia,
País Valencià, Canàries o Galícia, ara es
prepara una nova jornada de vaga i una
gran manifestació unitària a Madrid el
proper dia 16 de novembre per pressionar el govern espanyol i aconseguir que
finalment la LOE contempli un accés
diferenciat a la Funció Pública Docent
per aquest professorat. Un model d’accés
que suposi una solució definitiva a la
problemàtica del professorat interí/substitut, i que aquest vegi reconeguda d’una
vegada per totes la tasca realitzada als
centres educatius al llarg del temps.

D

A Catalunya, durant el curs passat, el
professorat interí/substitut ja va dur a
terme dues jornades de vaga, entre altres
coses, per exigir un canvi radical en el
model d’accés. Per aquest motiu i d’altres, fins avui no s’ha convocat cap jornada de vaga a Catalunya. Ara, però,
amb la LOE ja en ple debat parlamentari, pensem que no podem esperar més a
donar suport a la resta de professorat
interí/substitut que està lluitant per una
solució definitiva que també afectaria al
professorat del nostre país. És per això
que USTEC·STEs estarà present a la
manifestació de Madrid, i organitzarà el
viatge en autocar per aquelles persones
que vulguin venir a manifestar-se amb la
resta de professorat de l’Estat Espanyol.
El professorat interí/substitut interessat
en anar a Madrid té cobertura legal per
fer vaga aquell dia. La manifestació tindrà lloc el proper dimecres dia 16 a les
12 h des de la Plaza Mayor fins al
Ministeri d’Educació i Ciència ( c/
Alcalà, 36).
Cal recordar que l’acord bàsic que es
va signar el passat dimecres 19 d’octubre
entre el MEC i alguns sindicats proposa

que la LOE contempli la reducció del
percentatge de professorat interí fins a un
8%i que el sistema d’accés segueixi sent
un concurs oposició amb una fase eliminatòria de manera que la valoració de

l’experiència docent només es tindria en
compte en la fase concurs. L’Acord ha
eliminat la proposta inicial que havia fet
el mateix MEC en el sentit que l’experiència docent comptés com a puntuació
en la fase d’oposició, a part de com a
mèrit en la fase del concurs. La signatura d’aquest acord per part de CCOO
suposa una incoherència absoluta pel fet
que, d’una banda, aquest sindicat està
demanant la signatura al professorat interí/substitut per donar suport a una proposta de model d’accés en el qual els serveis prestats comptessin tant en la fase
d’oposició com en la fase de mèrits, i de
l’altra, signa un Acord que no contempla
aquesta possibilitat que el mateix MEC
ja havia escrit. A més, altres organitzacions sindicals que havien defensat fins
fa ben poc l’accés diferenciat, han caigut
en una gran contradicció signant un

Acord amb el MEC que no contempla
aquesta reivindicació.
Cal mobilitzar-se ara, una vegada
aprovada la LOE serà gairebé impossible
modificar el model d’accés. Cal pressionar al MEC per aconseguir:
z Acabar amb la inestabilitat laboral en
la funció pública docent que afecta
negativament el sistema educatiu i les
condicions de treball de més de 80.000
docents.
z Que la nova llei contempli, en la seva
concreció, la solució a la problemàtica
del professorat interí/substitut. Una
solució que suposi un canvi radical en
el model d’accés a la Funció Pública
Docent en el sentit de contemplar un
accés diferenciat per aquest professorat i l’eliminació de proves memorístiques i allunyades de la pràctica docent.
z Que els canvis en el model d’accés
siguin permanents i no transitoris, de
manera que tot el col·lectiu es veiés
afavorit per aquest sistema d’accés a
mesura que anés acumulant experiència docent. Una solució transitòria
suposaria a mig termini deixar un percentatge elevat d’aquest professorat en
una situació de gran incertesa laboral (
augment de la mobilitat funcional i
geogràfica, passar de vacant a substitucions...) ja que la intenció del MEC és
arribar a un percentatge de professorat
interí del 8%.

Per venir a Madrid
amb autocar
Reserveu plaça per telèfon el més aviat
possible.
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