CCOO valora el Reial Decret que regula el pas del Professorat
Tècnic de Formació Professional al grup A1
Ahir es va publicar al BOE el Reial Decret que regula la integració del professorat tècnic de
FP al cos de Secundària, el qual passa del grup A2 a l'A1. Després d'un gran endarreriment
des de la inclusió d'aquesta mesura a la LOMLOE, el professorat continua cobrant com grup
A2.
Dijous, 6 d‘octubre de 2022
CCOO, com a sindicat majoritari a nivell estatal, va aconseguir que el Reial Decret que
regula la integració del professorat tècnic tingués en compte reivindicacions tan importants
com: el pas directe al cos de secundària sense proves ni realització de memòria (també del
funcionaritat amb titulació universitària de les 10 especialitats que queden al cos
d'especialistes en sectors singulars de la FP); possibilitat d'obtenir titulació i passar a
secundària fins al gener del 2026 (encara que el sindicat segueix reivindicant termini
indefinit); i efecte retroactiu del RD des de l'entrada en vigor de la LOMLOE.
Des de CCOO exigirem a la propera Mesa Sectorial d’Educació, que es desenvolupi la
normativa autonòmica el més aviat possible i que aquest professorat, que ja està donant
assignatures de secundària, pugui cobrar el més prest com pertoca, així como que li sigui
tornada, amb caràcter retroactiu, la diferència de sou que continuen sense percebre.
Tot i això, el sindicat seguirà reclamant diverses qüestions i lamenta que no s'hagin tingut en
compte algunes de les seves propostes i esmenes, entre altres les que donen resposta al
professorat tècnic interí que encara no té la titulació de grau universitari, i que, malgrat tenir
una dilatada experiència, són els únics de tot l'estat que es troben sense feina. Des de
CCOO de les Illes Balears ens preocupa aquesta situació i per això demanarem al Ministeri,
com a primer sindicat de l'estat, que a les bases del concurs de mèrits s’inclogui com a
requisit d'accés el fet de tenir certa experiència a la mateixa especialitat. Aquesta excepció
ja s'ha aplicat a Euskadi, una comunitat amb gran tradició de formació professional i que ha
trobat aquesta fórmula per solucionar la problemàtica.
D'altra banda, el sindicat continuarà treballant intensament perquè tots els cossos docents
siguin grup A1, el cos únic és inevitable i una demanda històrica del sindicat. Mentrestant, la
FE-CCOO planteja que s’estableixi un complement d'equiparació salarial per a aquell
professorat que no compleixi els requisits del pas a Secundària.

