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WERT FORÇAT A RETIRAR L'ESBORRANY DE DECRET D'ESPECIALITATS
Gràcies a la ferma oposició del nostre sindicat a
l'esborrany d'especialitats reivindicació reforçada per
les objeccions del tècnics de les diferents comunitats
autònomes, el ministeri d'educació ha retirat
l'esborrany presentat el passat mes de novembre.
Insistim que el Decret és del tot innecessari ja que
amb la normativa actual les diferents situacions es
poden solucionar sempre i quan el professorat
tingués la capacitat i voluntat adequada, sense cap
tipus d'imposició o ingerència de l'administració.
Al nostre entendre l'esborrany retirat , en canvi, no
entrava en el fons de la qüestió: dotar d'una
polivalència real a les persones habilitades sense
possibilitat de concursar per a les assignatures o
especialitats reconegudes per impartir. a més deixava
els centres i el professor en una situació d'indefensió
ja que obligava persones que no estaven capacitades a
impartir assignatures.
FETE-UGT reivindica que l'excel·lència s'aconsegueix
amb la formació continuada dels docents, amb la
capacitació i especialització no amb la introducció de
professors generalistes obligats a impartir matèries
alienes a la seva formació.

En el segle XXI no es pot anar contracorrent : en el context
europeu de la superespecialització en l'educació superior,
no podem jugar-hi, ja que les universitats exigiran que els
alumnes que entrin a cursar els graus tinguin una formació
específica en unes assignatures determinades, les quals
només poden ser donades per especialistes en el batxillerat
o Grau Superior.
Segons han indicat fonts ministerials, el proper esborrany
serà presentat després de les vacances nadalenques i serà
redactat amb criteris més tècnics per tal de regular aquelles
noves especialitats o que han canviat de nom per a que
siguin recollides en la LOMCE.
FETE-UGT exigeix que el futur esborrany no es fonamenti
com l'anterior en criteris economicistes per tal d'estalviar
professorat.
Des de FETE-UGT sostenim que la qualitat s'aconsegueix
entre d'altres coses reduint ràtios, estabilitzant i formant
les plantilles, dotant-les d'estabilitat, sense precarietat
laboral. El ministeri argumentava que un dels objectius de
l'esborrany era intentar ajudar a incrementar la jornada
laboral del personal docent en centres i institucions petites.

Qualsevol professor no pot donar qualsevol
assignatura per imperatiu legal com indicava l'article
3.4 que facultava professors a impartir assignatures
de les quals mai havíem rebut formació específica, un
de llengua poder donar geografia i història o un de
filosofia economia i activitat emprenedora per posar
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dos exemples.
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