
LA REALITAT DE L’ACORD SIGNAT
 PEL DEPARTAMENT I ALGUNS SINDICATS

1. Increment de les plantilles per do-
nar resposta a:
Nova escolarització
Escola Inclusiva
Centres de màxima complexitat

Cap d'aquestes propostes té a 
veure amb les demandes sindicals.
És obligació del  govern dotar amb
plantilles les necessitats 
d'escolarització.  L'escola  inclusiva
és  una  aposta  ideològica  del  go-
vern, no una demanda sindical.

L'escola inclusiva, amb les informa-
cions que tenim a hores d'ara, sem-
bla més un perjudici que un avanta-
tge per a la secundària: diversificar
encara  més l'alumnat  i  atapeir  els
instituts d'alumnes amb necessitats
educatives especials no suposa cap
millora, ans al contrari.

2. Increment de les hores de coordi-
nació.

No hi ha cap concreció de les coor-
dinacions que augmentaran les ho-
res de reducció.

Aquestes  hores  de  reducció  les
distribueix  el  director/a  de  l'institut
discrecionalment.  Es desregularitza
encara més l'horari del professorat.

3.  Increment  de  professorat  per  a
compensar  la  reducció  d'una  hora
lectiva.

Cal recordar que l'horari del 
professorat, abans de les retallades,
era de 18 hores lectives no 19.

4. Reducció d' 1 hora lectiva. La reducció de l'hora lectiva no ha
de suposar més hores de guàrdia ni
de vigilància però com no queda 
establert un número màxim de 
guàrdies això és paper mullat.

Es  passa  de  20h  lectives  a  19h,
però  s'augmenta  de  8h  a  9h  les
complementàries:
20+8=28 / 19+9=28
No hi ha reducció de l'horari fix de
permanència al centre.

5. Els substituts amb 6 o més me-
sos treballats cobraran el mes de ju-
liol.

Aquesta mesura ja estava aprovada
des de desembre de 2016.

6. Cobertura de substitucions. Cobertura des del primer dia de les
substitucions de durada prevista 
superior a 7 dies.

És  impossible  cobrir  substitucions
des del primer dia, si només hi ha
nomenaments 2 dies a la setmana.

7. Increment de pressupost destinat
al  pla  de  formació  permanent  del
professorat.

No hi ha cap concreció.
El Departament ha parlat de: 
formació en competències, lideratge
pedagògic,  enfocament  globalitzat
interdisciplinari de l'aprenentatge ...

8.  Convocatòria  de  2000  places
d'oposicions.

No s'especifica si són a Primària o a
Secundària.  No hi  ha calendaritza-
ció.

Aquest  nombre  és  ridícul:  amb un
25% de professorat interí el número
no cobreix ni les vacants per 
jubilació.

9. Es tindrà en consideració la 
demanda  de  reducció  d'una  altra
hora lectiva.

Es tindrà en consideració?
Per  al  Departament  les  retallades
estan consolidades i són definitives.
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