
 
 

FUTURA LLEI DE LA FUNCIÓ DOCENT 

Des de FSIE Seguim lluitant pel reconeixement de tots els Docents que treballem 

en Centres d'Ensenyament Privat i Concertat. 

 

L’Avantprojecte de la LOMCE proposava una futura Llei de l’estatut de la 

funció pública docent per a dignificar la professió i regular aspectes tan 

fonamentals com la formació, la carrera professional, els drets i deures dels 

docents, l’autoritat del professorat,... I tot això: NOMÉS PER ALS FUNCIONARIS 

DOCENTS. 

FSIE VA ENTREGAR 30.000 FIRMES CONTRA L’EXCLUSIÓ dels 

professionals de l’ensenyament privat i concertat de la negociació i regulació 

d’aquestes qüestions que afecten a la professió docent. 

Gràcies a això, VAM ACONSEGUIR que canviessin el text i, finalment, la 

LOMCE diu: 

“A mes, aquesta Llei (la LOMCE) adquirirà ple sentit amb el desenvolupament d’una 

futura llei sobre la funció docent” 

El fet d’aconseguir treure la paraula “pública” del redactat final va incomodar 

significativament al Ministeri i ha provocat que es reuneixi amb tots els sindicats 

menys amb FSIE, que és l’únic sindicat exclusiu de l’ensenyament concertat. 

A data d’avui, el MECD SEGUEIX EXCLOENT-NOS i només negocia amb els 

sindicats presents a la mesa de l'ensenyament públic el seu Estatut de la Funció 

Pública Docent. FSIE obté la informació dels assumptes tractats en les reunions, 

però sense participar-hi, fet que els permet tenir unificats els posicionaments.  

No parlem de condicions laborals. Ens exclouen dient que volem ser 

funcionaris i és fals. 

 Volem demanar  una LLEI DE LA FUNCIÓ DOCENT que hauria de recollir 

aspectes com: 

 Requisits d’accés a la formació inicial:  Qui i com accedirà a la formació universitària? Si 

es modifiquen els requisits dels que cursaran el grau de magisteri, nosaltres volem 

negociar-los,  ja que afectaran també als futurs docents de l’ensenyament privat i concertat. 



La Formació Inicial: contingut, aplicació i forma de desenvolupar-la: Ha de ser comú a 

la funció que desenvolupi posteriorment el docent sigui en centres públics, concertats o 

privats. Qui i com farà el que ja s’anomena MIR educatiu? Només serà exclusiu per als 

docents de la pública? Només es destinaran els recursos necessaris per a desenvolupar-lo 

quan estigui destinat al funcionariat? Hi haurà un formador encarregat de les pràctiques 

dels alumnes del suposat MIR? Quin perfil tindrà aquest formador? Seran tots funcionaris? 

 Formació Permanent:  Hauria de ser programada, avaluada i finançada amb fons públics. 

Si un docent té un bon currículum i es pot permetre fer un treball d’investigació, aquest 

treball estarà finançat? Serà accessible per als docents de la concertada? 

 Desenvolupament de la carrera professional amb independència del tipus de centre en 

el que es treballi: Nomes han de tenir carrera professional els funcionaris? 

 Autoritat, reconeixement i dignificació de la professió docent: 

S’ha d’estendre a tot el professorat independent del tipus de centre en el que imparteixi 

docència. 

 Avaluació del professorat: 

Objectiva, rigorosa, universal i que serveixi per millorar professionalment. 

 Redacció dels Drets i Deures de tots els professionals de la docència. 

Les patronals no ens recolzen i la realitat és que s’està avançant en la 

preparació de la millora de la carrera professional dels docents públics. Aquest fet 

provocarà que socialment es perpetuï la imatge de que aquells que no poden accedir 

al funcionariat han de desenvolupar-se mitjançant una carrera professional amb un 

posicionament inferior.  

La regulació de la professió 

docent ha d'abastar a tots 

els professionals de la docència 
independentment del tipus de centre 

en el qual exerceixin la seva professió. 

 

O algú està buscant que hi hagi 

professionals de primera i segona 
categoria? Amb quina finalitat? 

 

No estem parlant de condicions laborals; parlem de PROFESSIÓ DOCENT. 

FSIE creu que totes les millores destinades als docents han de projectar-se 

també envers els docents de l’ensenyament concertat i privat. 

 

SUMA'T A LA CAMPANYA I SIGNA LA 

CARTA QUE DIRIGIM Al 
PRESIDENT DEL 

GOVERN I QUE TROBARÀS A LA NOSTRA 
WEB: 

 

www.fsiecatalunya.cat 

http://www.fsiecatalunya.cat/

