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FORMACIÓ EN IDIOMES DEL PROFESSORAT 
MÉS EXIGÈNCIES, MENYS RECURSOS 

El Departament d'Ensenyament torna a jugar brut un cop 
més amb el professorat més vulnerable: els interins i 
substituts ,mentre s'inhibeix de les seves responsabilitats 
pel que fa  a la formació contínua del professorat en anglès i 
TIC. 
 

La situació de les EOI. Pujada irracional i abusiva de taxes 
Pel que fa als idiomes aquests darrers cursos hem vist com 
l'oferta gratuïta de cursos d'anglès  a les EOI (no oblidem 
que depenen del Departament) s'ha reduït 
considerablement, deixant fora centenars de docents. De 
les preinscripcions fetes al setembre, més de 4000 persones 
han quedat fora del sistema. I si el Departament no han 
pogut atendre la demanda ha estat, entre altres coses, 
perquè ha acomiadat enguany 40 docents interins. 
 

Els claustres de professors de les EOIs de Catalunya han 
iniciat una campanya de denúncia de l'increment de taxes 
que té previst el Departament de cara el curs vinent, cosa 
que privarà un cop més els més febles, els que més pateixen 
l’efecte de la cirsi, de mecanismes i ajuts per a sortir-ne. 
 
Aquest increment de taxes podria arribar al 45-55% per 
matrícula ordinària, 75% per a la primera repetició i 85% per 
a la segona repetició. Si això fos així, matricular-se a 
una EOI de Catalunya costaria al voltant de 267€ la primera 
matrícula, uns 308€ i la segona uns 325€. El preu actual és 
de 177€ . 
 

Des de les direccions i claustres de les EOI de Catalunya ja 

s’ha fet palès el malestar per un increment sobtat i excessiu 

en un escenari de crisi econòmica, la qual cosa farà més 

difícil l’estudi de llengües estrangeres en centres públics en 

un context en què la importància d’aquests estudis esdevé 

cada vegada més gran. 

Especialitat de Llengua anglesa a Secundària. Volem 
un pla d'Impuls de Llengües Estrangeres per a 
tothom. 
 
Per tal de satisfer la demanda de docents de llengua 

anglesa, fins ara n’hi havia prou d’acreditar el nivell B2 

d'anglès i una filologia o una carrera d'humanitats per  

poder impartir llengua anglesa a ESO. 

A dia d’avui tenen reconeguda l’especialitat de llengua 
anglesa 2681 docents. El mes de gener d'enguany el 
Departament vol modificar en una resolució els 
requisits per a poder continuar impartint la matèria 
exigint el títol C1 de l'assignatura a impartir. 
 

Des de FETE-UGT entenem que aquesta modificació ha 
de ser pactada i cal oferir a les persones afectades la 
possibilitat de mantenir el seu lloc de treball i facilitar-
los la possibilitat d’obtenir la titulació requerida, 
donant-los preferència en els PIA (Pla d'Impuls Anglès) 
de C1. 
 

Davant del tancament enguany de més de 40 aules 
d’EOI, la secretaria de Formació de FETE-UGT, amb la 
voluntat d'ajudar els docents davant d’aquesta 
situació imposada, ofereix cursos d'anglès presencials 
i on-line per a preparar per lliure els exàmens de B1 i 
B2. Quan sigui possible oferirà el C1. 
 

La política de retallades del Departament ha deixat al 
professorat sense formació permanent, i delega en els 
docents la responsabilitat, el cost i temps personal per 
fer-la, cosa que és pràcticament impossible amb la 
situació econòmica actual.  
 
LES PROPOSTES DE FETE-UGT 

 

 Ampliació del període transitori fins al 2020, per 
facilitar l’adquisició del nivell C1. 

 Mantenir el professorat que està en borsa, ja que 
en el seu moment tenia el  requisit necessari i que 
sigui a partir de la nova convocatòria quan s’apliqui 
la norma. 

 Flexibilització de l’horari del professorat per poder 
dedicar-se a la preparació de les proves de 
llengües. 

 Oferta suficient de places per al professorat. 
Exigigim que siguin gratuïtes per al nostre 
col·lectiu. 
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