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CCOO va participar el passat 10 de maig en la Mesa Sectorial convocada pel
Ministeri d'Educació i Formació Professional. L'ordre del dia proposat
incloïa els següents punts:
• Propostes de reforma per a la millora de la professió docent.
• Informació de la modificació del Reial decret 860/2010, de 2 de juliol,
pel qual es regulen les condicions de formació inicial del professorat dels
centres privats per a exercir la docència en els ensenyaments d'Educació
Secundària Obligatòria o de Batxillerat.
• Informació de la modificació del Reial decret 132/2010, de 12 de febrer,
pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixin
els ensenyaments del segon cicle de l'Educació Infantil, l'Educació
Primària i l'Educació Secundària.
CCOO va recordar a l'Administració que des de 2018, que es porten
convocant aquestes reunions informatives (sense possibilitat de participar
en la presa de decisions), l'escola concertada continua emmalaltint dels
mateixos problemes de sempre, sense que s'hagin implementat les
mesures que venim reclamant insistentment en benefici dels treballadors i
les treballadores del sector i de l'alumnat. L'equiparació retributiva amb
els i les docents de pública, la reducció de la jornada lectiva, la inclusió del
PAS i personal complementari en el pagament delegat o la millora de
l'atenció a l'alumnat més vulnerable i amb necessitats especials,
segueixen sense ser una realitat.
Manifestem que la reducció generalitzada de ràtios, en un context de baixada
substancial de la natalitat, ha de convertir-se en l'element central que
permeti millorar la qualitat de l'educació, el manteniment de l'ocupació i la
millora de les condicions laborals del personal docent. En cas contrari, ens
veurem abocats a un progressiu tancament d'aules i de centres.
De la mateixa manera que ens vam mostrar molt crítics amb la manera de fer
del Ministeri, també vam tendir la mà perquè les pròximes reunions es
converteixin en espais de treball en els quals tinguem l'oportunitat de
millorar les condicions de laborals de les persones treballadores del sector.
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