Per la FE-CCOO urgeix la negociació sobre el professorat tècnic
d’FP
Malgrat la comunicació emesa pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, des
de la Federació d’Ensenyament de CCOO considerem que fa falta un
desenvolupament clar, àgil i garantista per a tot el professorat tècnic d'FP negociat
amb les organitzacions sindicals.
Dimarts, 26 de gener de 2021
Dijous passat la Conselleria d’Educació ens va convocar a una reunió amb el
Director General d’FP, on se'ns va presentar la carta rebuda per part del Ministeri
d'Educació i Formació Professional sobre la situació del professorat tècnic d'FP
després de l'aprovació de la LOMLOE.
Aquesta comunicació per part del Ministeri es dona després que les organitzacions
sindicals de la Taula de Negociació del personal Docent No Universitari a nivell
Estatal, presentessim una carta sol·licitant una reunió urgent per a negociar tots els
aspectes de la LOMLOE que afecten el professorat. Ja abans de l'aprovació de la
Llei, la Federació d'Ensenyament de CCOO havia reclamat voluntat política per a
abordar la situació del professorat tècnic d'FP.
La nova llei educativa LOMLOE resol una reivindicació històrica: el reconeixement i
equiparació dels estudis de formació professional al nivell dels estudis de l’educació
secundària obligatòria. Des d’ara, per impartir aquestes especialitats caldrà una
titulació universitària, el que suposa que el professorat tècnic de formació
professional és un cos a extingir.
La llei planteja la disposició addicional onzena, que afecta al professorat del cos a
extingir de Professors Tècnics de Formació Professional. El professorat funcionari
de carrera d’FP sense titulació universitaria “roman en el cos a extingir”, i els
docents interins d’FP amb titulació universitària podran continuar impartint les
diferents especialitats, ja que compleixen els requisits per accedir al cos. El
problema radica en aquell professorat tècnic que fins el moment ha impartit
aquestes matèries i que ara, per no tenir una titulació universitària, no compleix els
nous requisits exigits.
L'escrit emès pel Ministeri d'Educació i Formació Professional reconeix al punt 2 que
la Llei no entra “a fixar les condicions del professorat en els processos d'ingrés,
accés, o permanència, que seran objecte d'una Mesa de Personal, tant a nivell

estatal com autonòmic”. És per això que considerem de gran urgència la
convocatòria d'aquesta Mesa amb una proposta clara des del Ministeri.

Si bé l'escrit, en els punts 6 i 7, crida a la tranquil·litat pel que fa al personal interí,
així com descarta la intenció del Ministeri de prescindir de les figures del personal
Tècnic Superior per a la docència, sense una proposta clara i amb solvència
jurídica, no resol res.
La Federació d'Ensenyament de CCOO ha transmès al Ministeri d'Educació i
Formació Professional les diferents situacions i casuístiques que s'han detectat, així
com la necessitat d'abordar aquest tema sota la premissa que ningú pugui veure's
perjudicat ni per la pèrdua de condicions laborals ni per la demora a adquirir la nova
situació al cos. Fa falta un desenvolupament clar, àgil i garantista per a tot el
professorat.
Considerem necessari que siguin tingudes en compte algunes qüestions al respecte:
que el canvi de cos pugui gestionar-se amb agilitat, amb l’equiparació salarial
corresponent, que no es vegin minvades les condicions de mobilitat del professorat
tècnic d'FP en el Concurs de Trasllats, articular un marc garantista perquè es
mantinguin les condicions del personal interí que actualment existeixen,
especialment a tot el professorat interí tècnic d'FP que ocupa una especialitat per a
la qual no existeix titulació universitària afí.
A nivell autonòmic, també hem presentat esmenes a la proposta de Llei Educativa
de les Illes Balears, a través del Consell Escolar de les Illes Balears per incloure una
disposició transitòria, que doni una solució a la situació del professorat tècnic sense
titulació de grau, donat que a les Balears podem tenir un problema de provisió amb
places que a hores d’ara ja generen dificultat per ser cobertes.
S’ha de tenir en compte que en l’aplicació d’una nova llei, s’ha de donar una
moratòria als treballadors d’un cos a extingir per adaptar-se als nous requeriments
sense veure perjudicats els seus drets laborals. La tasca d'aquest perfil professional
és inqüestionable per a una FP de qualitat i, per tant, és imprescindible seguir
cercant solucions per donar resposta a tots els problemes que planteja un canvi
normatiu d’aquesta magnitud.
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