FECCOO exigeix una solució pel professorat tècnic d’FP
Des del sindicat hem reclamat tant a la Conselleria com al Ministeri d’Educació una
solució per el professorat tècnic d’FP, que es quedaran sense feina a partir de
l´implementació de la LOMLOE a Balears. Aquesta llei exigeix el títol de grau
universitari per fer assignatures d’FP, requisit necessari a partir del pròxim curs.
Dimarts, 1 de març de 2022
La Federació d’Ensenyament de CCOO ha iniciat una sèrie de contactes amb la
Conselleria d’educació per trobar una solució a més de 30 docents de Balears,
professors tècnics d’FP, amb més de vint anys d’experiència, que amb la
implementació de la nova llei es quedaran sense feina.
Amb la nova llei, les assignatures d’FP passaran a ser assignatures de secundària, i
per tant, els professors hauran de comptar amb el requisit de tenir un grau
universitari per poder impartir-les. Molts d’aquests professors no tenen un grau
universitari, o el que tenen no està associat a l’especialitat, però fins ara i durant
molts d’anys han estat impartint aquestes assignatures.
Els docents afectats estan molt preocupats i molestos amb la Conselleria
d’educació, ja que a pesar de que han tingut una moratòria per treure el grau
universitari, aquestos són estudis universitaris que fan pràcticament impossible
compaginar-los amb la feina docent. A més a més, tots aquests docents són majors
de 55 anys amb responsabilitat familiars, que fan impossible treure un grau tècnic.
Aquests professors han estat durant molts d’anys fent feina com a interins, i
reclamen que “la conselleria ha hecho un abuso de contratación temporal”, i ara que
les queden pocs anys per la jubilació es troben en l'atur, i en els millors casos com a
professorat especialista amb pitjors condicions laborals i salarial.
Des del sindicat hem fet arribar a la Conselleria d’educació, que són professionals
amb molta experiència, i que en molts de casos majors de 55 anys per la qual cosa
si es queden sense feina estarien en una situació complicada per trobar una nova
feina.
Instem a l'administració educativa a donar una solució a aquests professionals
perquè puguin continuar fent feina, a nivell Conselleria amb la creació d’un borsí
específic on es respectin tots els drets adquirits d’aquests treballadors (sou,

complements, antiguitat, etc), i a nivell Ministeri amb una disposició transitòria a la
nova llei d’FP, on el professorat sense titulació, però amb una mínim d´anys
d'antiguitat impartint assignatures d’FP, poguessin continuar fent classes; també es
planteja una nova moratoria de 5 anys.

