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Plantilles curs 2006-2007
Ja han passat per Mesa Sectorial les
plantilles per al curs proper, tant de primària com de secundària.
A les plantilles de secundària hi ha
solament una novetat important, que és la
classificació dels IES segons el nivell
socioeconòmic de les famílies dels alumnes d'ESO, el nombre d'alumnes amb nee
amb dictamen de l'EAP i alumnat nouvingut segons àrea geogràfica de procedència. En funció d'aquests paràmetres
s'estableixen quatre graus de dificultat
als quals correspon un nombre d'hores
per a la millora de l'atenció a l'alumnat.

Aportacions d'USTEC·STEs
z Reiterar les crítiques en el sentit que la
secundària continuava sent la gran oblidada, ja que ni tan sols es recollien les
millores que figuraven en el Pacte
Nacional per l'Educació i que era urgent
negociar un nou acord de plantilles.
z Plantejar de nou la necessitat de reduir
1 hora més les tutories a l'ESO, d'ampliar el nombre d'hores per coordinacions, que no s'ha avançat gens en el
tema dels desdoblaments, que cal que
la ràtio al/classe dels crèdits variables
sigui de 15 alumnes, que els psicopedagogs i els mestres de PTE han de ser
a més a més de les hores de dotació per
l'atenció a la diversitat.

SECUNDÀRIA

z Assenyalar la necessitat de disminuir
el nombre d'alumnat necessari per a la
segona dotació d'aula d'acollida, que el
Departament ofereix a partir de 25,
mentre que nosaltres considerem que
ha de ser a partir de 15.
z Revisar tots els càlculs fets en el batxillerat, ja que no corresponen al que diu
les instruccions d'inici de curs.
z Demanar la inclusió de nous professionals en els IES, com ara psicòlegs clínics
i mediadors, i buscar mecanismes per tal
que els llocs singulars (aula d'acollida,
atenció a la diversitat, aula taller, etc) tinguin un tractament especial.
z Compromís que no s'aplicarà la possibilitat de l'increment del 10% a les
ràtios màximes i que cal possibilitar la
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z En definitiva, molts pocs avenços i una
plantilla que continua sent insuficient
per atendre adequadament l'alumnat de
secundària, sobretot pel que fa a l'ESO.
z Incrementar les dotacions que es donen
quan hi ha reducció horària lectiva per
als majors de 60 anys. La que s'aplicarà és la del quadre.
Cal afegir que el Departament ens convocarà la setmana vinent per obrir la negociació d'un paquet de temes relatius a la
millora de les condicions de treball a secundària i que, en principi, inclourà: nous perfils professionals, accés a càtedra, adquisició de noves especialitats, temes relatius a
mestres a l'ESO, a PTFP i a tutoria.

Reducció de 2 hores lectives
per a majors de 60 anys
(proposta Departament)

Nombre d'hores millora atenció de l'alumnat
per cada grup d'ESO (proposta Departament)
Nombre grups
d'ESO

plantilla viva en funció de les fluctuacions de la matrícula.

Complexitat
molt alta

Nombre de professors/es amb reducció

Increment de
professors/es
al centre

Fins a 11 grups

4'5

7'5

9

12

De 12 - 15 grups

4'5

6'5

8

10

5a7

0'5

De 16 a 19 grups

4'5

5'5

7

9

8 a 12

1

De 20 o més grups

4'5

5'5

6'5

8

13 o més

1’5

