El professorat de secundària
destinat, “amb comptagotes” i
després de moltes dificultats, a CFA
i AFA pateix una discriminació
intolerable en horari, retribució,
docència o representació en càrrecs
directius respecte als mestres de
primària. És hora d'acabar amb
aquesta situació.
Per què hem de continuar
lluitant?
Perquè als professors de secundària de
l'àmbit d'adults se'ls reconegui la tutoria
com a hora lectiva, com als mestres de
primària.
Perquè el professorat de secundària amb
destinació

a

escoles

d'adults

tingui

reconegut el component singular en el
complement específic, igual que els mestres
de primària.
Perquè s'assignin les matèries segons
criteris estrictes d'especialitat, i no segons
criteris arbitraris.
Perquè el professorat de secundària no faci
tasques administratives o de subaltern que
no li pertoquen.
Per la disminució de les ràtios a 30
alumnes com a màxim en els cursos d'accés

a la Formació Professional, i a 25 en
l'anomenat GES.
Perquè només hi hagi una tutoria per
professor: volem la fi de les tutories
múltiples.
Perquè hi hagi una regulació clara, pública,
raonada i sotmesa a l'aprovació del claustre
de professors dels horaris i es respecti el
marc horari normativament establert.
Perquè els professors de secundària puguin
accedir en igualtat de condicions als càrrecs
de coordinació i direcció dels centres
d'ensenyament d'adults acabant amb la
sobrerepresentació dels mestres de primària.
Per una dotació d'espais digna i adequada.
Perquè

el

Departament

ofereixi,

als

concursos de trasllats, places als centres
d'adults reservades als cossos de secundària
per impartir els ensenyaments de GES, de
preparació a les proves d'accés a cicles
formatius i d'accés a la univertsitat per a
majors de 25 anys.
Per la reconversió immediata de totes les
AFA en CFA.
Per la derogació
de l'encara vigent
“acord d'adults”,
que data de l'any
2006, i sobre el
qual els altres
sindicats han
fonamentat la discriminació del professorat
de secundària a l'ensenyament d'adults.

