
Reunió Comissió Permanent, dijous 27 de novembre de 2008

Es parla i s'acorda el següent: 

En relació al concurs de trasllats, la mobilitat està garantida atès que
hi ha unes 180 places catalogades per a mestres d'ESO que surten a
concurs. Aquestes places es poden veure al DOG del 31 d'octubre per
plantilles de centre. Amb tot, per recomanació expressa de Joan Martí i
per la lògica mateixa del concurs, es recomana que qui vulgui concursar ho
faci a les zones o centres que desitja al marge de si hi surten o no
places, perquè en les resultes se'n poden produir de noves.

- En relació a l'estabilitat, donat que el nombre de supressions és ínfim,
no hi ha cap problema. Però demanarem que es reguli normativament.

- En relació a la promoció i accés al cos de secundària, es recorda que
l'acord firmat al 2006 estableix que el Departament d'Educació promourà
mesures per fer-la possible. En aquest sentit es va acordar presentar una
esmena a la LEC perquè es reguli un accés diferenciat basat en mèrits i en
el qual l'experiència docent sigui altament valorada, tant per a nosaltres
com per al professorat tècnic de FP. També en el camp de la promoció o
aprofitament del nostre perfil s'insistirà en la possibilitat de fer
classes, segons titulació, més enllà del primer cicle.

- En relació a les oposicions i les característiques que tenen per als
mestres d'ESO que les realitzen, hi va haver un ampli debat del qual va
sortir la necessitat de revisar els percentatges que es donen a cada prova
per homologar-los tant com sigui legalment possible als col·lectius que
gaudeixen de més avantatges. En aquest sentit, us fem arribar la
interessant proposta de la companya Ma Teresa Figuerola, que ensems
redactarà una carta per al Síndic de Greuges perquè valori una possible
discriminació.
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