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Reprenem les negociacions
del protocol
El dimecres dia 13, el Departament
d’Educació i les organitzacions sindicals
representatives hem reprès les negociacions del protocol de negociació signat a
la tardor de l’any 2004.
Un cop signat per alguns sindicats i
l’administració el preacord sobre el professorat interí, s’havia entrat en una fase
d’atonia negociadora, fonamentalment
per manca de propostes de l’administració per abordar els temes pactats a l’esmentat protocol . No obstant, ahir dia 13,
i davant d’un document de propostes del
Departament es va acordar el calendari i
l’ordre dels temes a negociar.
Les negociacions es portaran a terme
en dimecres durant sis setmanes amb
l’objectiu d’arribar a un acord a finals de
maig. Totes dues parts vam mostrar la
voluntat de dedicar-hi més dies, si fes
falta.
El Departament ha presentat un document de propostes en els temes esmentats en aquest full, propostes que hem de
considerar de punt de partida en el procés
negociador que s’obre, però que contenen una certa ambigüitat calculada en
uns casos i elements contradictoris en
altres que s’hauran d’anar aclarint en un
procés de negociació que es presenta
complex,difícil i massa constret en el
temps.
Al llarg del procés, USTEC·STEs anirà
informant, tot presentant tant les seves
propostes com les del Departament, per
debatre conjuntament amb el conjunt del
professorat les possibles alternatives.
Les tres organitzacions presents en la
mesa vam coincidir en la necessitat d’abordar globalment les negociacions per a
la integració d’adults en el Departament
d’Educació de forma paral-lela i en
comissions tècniques exclusives.
Així mateix, les tres organitzacions
vam incidir en la necessitat d’abordar la
negociació d’un protocol específic per a
la formació professional, que vagi més
enllà de la negociació d’algunes condicions de treball que planteja el document

Adjudicacions provisionals
per al curs 2005-06

En la mateixa reunió del 13 d’abril, el
Departament va presentar també, un
esborrany de resolució per a la convocatòria d’adjudicacions de llocs de treball
provisionals per al curs 2005-06.
Aquest document es pot consultar-hi
en aquesta mateixa web. No obstant com
el Departament va considerar-lo com a
provisional, i va indicar que hi faria canvis i que a la mesa sectorial propera presentaria un nou document, USTEC·STEs
s’estima més esperar el nou document i
la mesa sectorial per poder fer-ne una
valoració més ajustada.

Protocol: ordre dels temes
prefixats
del Departament, al qual vam emplaçar a
fer efectiva aquesta demanda.
Les tres organitzacions també vam
plantejar la necessitat d’abordar diversos
temes per afavorir la coeducació educativa. USTEC·STEs va concretar :
La necessitat de crear als centres
públics la coordinació en coeducació,
amb disponibilitat horària per realitzar la
seva tasca.
La necessitat de definir aquesta tasca:
coordinació amb les tutories, assessorament al professorat del centre i coordinació amb altres centres i els CRPs
La necessitat d’incloure en la formació
del professorat temes específics referents
a la coeducació.
La necessitat de motivar el professorat
a participar en aquesta tasca: formació en
horari de permanència, beques...
USTEC·STEs fa una crida a la resta
d’organitzacions representatives a unir
esforços en la negociació i a seure’ns
amb l’objectiu d’arribar a propostes unitàries que agilitin el procés negociador i
permetin assolir el millor acord possible.

1.Horaris del professorat i revisió de tasques. Horari dels majors de 55 anys.
2.Mesures ordinàries i extraordinàries
per atendre a l’alumnat amb necessitats educatives específiques i
especials
Plantilles per al curs 2005-06
Condicions laborals específiques del
professorat d’FP
3.Autonomia de centre i equips directius
4.Mestres d’ESO, PTFP i complement
especialistes de primària
5.Permís anual (any sabàtic), jubilació
anticipada LOGSE, llicències retribuïdes i pla de formació
6. Professorat itinerant i inspecció educativa. Hi haurà un tercer bloc de
temes dedicats a salut laboral, adaptació de lloc de treball, absentisme
laboral i protocol d’actuació en matèria de prevenció de l’assetjament,
que es negociarà paral·lelament en
la comissió paritària de salut laboral
i serà sancionat en el seu moment
en mesa sectorial de negociació.

