
Volem el nostre horari! #18i24

QUE ENS EL TORNIN!
Volem tornar a l’horari #18i24 anterior a les retallades. No signarem cap acord amb el Departament que no contempli
revertir aquest greuge per al professorat de Secundària.

El  Departament d’Educació va aprofitar el  pretext de la crisi  econòmica per aplicar tota una sèrie de «retallades» que,
segons va dir, havien de ser provisionals, temporals i de caràcter excepcional. Avui, gairebé deu anys després, tot indica que
té la intenció de «colar» com a consolidat l’augment de l’horari.

L’horari del professorat de Secundària, com de la resta de funcionaris és de 37½h setmanals, que en el nostre cas estaven
distribuïdes de la següent manera:

18 hores lectives + 6 hores de permanència subjecte a horari fix (guàrdies, reunions de departament...). El que en diem
l’horari #18i24.
La resta de l’horari,  es distribuïa en 6 hores de permanència no subjectes a horari fix, i  7½ hores  per a preparació de
classes, correccions i formació.
És a dir, l’horari fix del professorat era, de  24 hores de permanència al centre. Aquest horari contemplava una realitat
evident i incontestable: la feina d’un professor no es limita a les hores lectives, sinó que requereix una feina de preparació i
correcció, que s’ha d’incloure en l’horari, per tal com és part integrant i inalienable de la seva feina com a professional de la
docència. 

El curs 2011/2012, el Departament va augmentar 1 hora lectiva, passant a 19 hores lectives + 6 hores de permanència
subjecte a horari fix. Amb això, el 18i24 es va convertir en 19i25.

El curs 2012/2013, el Ministeri va imposar un horari de 20 hores lectives. El Departament va aplicar aquesta hora de més i
en va afegir dues més de propina en concepte de permanència subjecte a horari  fix:  20 hores lectives + 8 hores de
permanència subjecte a horari fix, les 20i28.
La «justificació» de l’augment de les hores lectives s’emparava en l’excepcionalitat del moment, i era clarament una mesura
d'estalvi pressupostari. La major part dels substituts de curta i mitja durada se’n van anar al carrer i molts interins van passar
a ser substituts.
Aquest augment de dues hores complementàries d’horari fix s’emparava en l’increment de guàrdies per cobrir absències
atès que les substitucions per baixa temporal només es cobrien a partir de les dues setmanes.

El gener del 2017 el Departament va proposar un acord de «reversió de retallades» que contemplava per a la Secundària la
reducció d’una hora lectiva, passant de 20h a 19h, i l’augment d’una hora complementària d’horari fix, de 8h a 9h. Per
aquest motiu nosaltres no vam signar l’acord, però la resta de sindicats, sí. 
I l’horari va quedar, fins a dia d’avui, així:

19 hores lectives + 9 de permanència subjecte a horari fix, 19i28.

Contra la negativa del Departament a retornar-nos el nostre horari, cal dir:

1) Les hores de permanència subjectes a horari fix no tenen cap repercussió pressupostària.
2) Actualment les substitucions es cobreixen amb més celeritat, per tant, la raó que podia «justificar» l’augment de les

hores de permanència ha decaigut.

Malgrat tot, el Departament s’ha negat obsessivament a tornar a l’horari d’abans de les retallades. Es dóna el cas, a més,
que el nostre horari lectiu està per damunt de la mitjana de l’OCDE, i que les permanències subjectes a horari fix ni tan sols
existeixen a molts països. 
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