REIAL DECRET ESPECIALITATS DOCENTS
FSIE REALITZA UNA VALORACIÓ POSITIVA DE L’ESBORRANY TOT I QUE
EXISTEIXEN LLACUNES I ERRORS QUE ES PODEN ANAR CORREGINT
DURANT EL PROCÉS D’APORTACIONS I DE NEGOCIACIÓ DEL DOCUMENT
El proppassat 6 de novembre el
Ministeri d’Educació (MECD) va convocar als
sindicats de l’ensenyament concertat per a
presentar-nos l’esborrany de treball del
Reial Decret d’Especialitats Docents. A la
reunió hi van assistir, per part de FSIE:
José Mª García, Secretari d’Organització,
Silvia Santos, Secretaria d’Acció Sindical i
Arturo Manso, Secretari de Formació.
Per part del MECD van presidir la reunió
els
Directors
Generals
d’Avaluació
i
Cooperació Territorial, Sr. José Ignacio
Sánchez i de Formació Professional, Sr.
Àngel de Miguel; que ens van fer saber que
l’objectiu d’aquest Reial Decret és el de
donar seguretat jurídica als docents, a les
Administracions i a les empreses.

El MECD va explicar que aquest Reial
Decret es fa de manera conjunta per a
l’ensenyament públic i privat, modificant
l’anterior normativa existent: amb l’aplicació
de la LOMCE a la Secundària, Batxillerat i
Formació
Professional
s’ha
d’assignar
especialitat i titulació a tots els docents per
a que puguin impartir els nous programes,
àmbits...
Segons el MECD, el Reial Decret es
desenvolupa
sobre
dos
principis:
la
flexibilitat i la polivalència. La flexibilitat a
l’hora d’assignar matèries a les diferents
titulacions i la polivalència del professorat
sempre que no suposi un perjudici per
la qualitat de l’ensenyança.
FSIE va realitzar una primera valoració del Reial
Decret centrada en dues
reivindicacions: el
manteniment de l’ocupació i l’equitat.
-

FSIE considera que qualsevol normativa que
entra en vigor suposa, sempre, un problema
per l’ocupació de l’ensenyament privat, fet
que totes les al·legacions i consideracions
que fem estaran basades en garantir el
manteniment dels llocs de treball.

-

FSIE també defensarà en les seves
aportacions l’equitat, entesa com un tracte
igual als docents de la pública i als de la
privada.

FSIE valora de manera positiva tant
l’esborrany de treball presentat com l’exposició
realitzada pel Ministeri durant la reunió, ja que
estan en la línia de les nostres reivindicacions.
Igualment aportem, en aquesta primera valoració,
diferents punts per incloure a l’esborrany i que no
estan recollits, com són:

-

La incorporació de les correccions d’errors
del RD 860 i diferents paràgrafs del text
consolidat del BOE.

-

Revisar el text on es parla dels mestres que
imparteixen FPB i els mestres de 1r i 2n
d’ESO.

-

El RD regula la Formació Professional però
no apareix específicament.

El MECD va respondre a les nostres
aportacions i va invitar a realitzar la millora de les
qüestions que no estan ben tractades o resulten
insuficients, ja que aquest esborrany de RD és un
document obert. El MECD ens ha donat un termini
per a que totes les organitzacions poguéssim fer
aportacions a aquest esborrany de treball.

Des de FSIE difondrem aquest
esborrany de Reial Decret entre tots els
nostres afiliats, delegats i professionals
del sector per a que pugueu fer-nos
arribar les vostres aportacions.
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