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SOBRE LA NEGOCIACIÓ DEL DECRET D’INGRÉS A LA FUNCIÓ DOCENT 
 
La Confederació d’STEs-I i l’STEI-i han demanat de manera reiterada al Ministeri 
d’Educació, al llarg de tot el curs passat, la pròrroga del sistema transitori d’ingrés a la 
funció pública docent previst a la LOE, ja que l’objectiu pel qual aquest sistema va ser 
disposat, això és disminuir per davall del 8% la interinitat a l’ensenyament públic fent 
possible l’accés d’aquest professorat a les places de funcionari de carrera, no s’ha 
acomplert ni de molt. 
 
Per altra banda, la darrera oferta d’oposicions s’ha vist mot afectada per les condicions 
imposades per la Llei General de Pressuposts de l’Estat per al 2011, amb la limitació del 
30% de la taxa de reposició d’efectius, fet que suposarà sense cap dubte un augment del 
professorat interí. Mentre això passi, no té cap sentit que s’abandoni el procediment 
transitori amb la posada en marxa d’un nou reial decret d’ingrés a la funció docent que 
renunciï a l’assoliment de l’objectiu abans esmentat. Per aquest motiu, l’STEI-i rebutja 
l’esborrany que s’ha proposat i en demana la retirada. Si hi hagués una nova proposta de 
reial decret d’ingrés, aquesta ha de contemplar un accés diferenciat del professorat interí a 
la docència, com un instrument que garantitzi la funcionarització del professorat. 
 
La Confederació d’STEs-I i l’STEI-i exigim, a més, que la negociació del nou sistema 
d’ingrés es faci amb les garanties necessàries de temps per a dur-la endavant. Garanties, 
per altra banda, de temps polític, ja que l’actual conjuntura no és la més adient per a 
iniciar un procés amb un final dubtós, i garanties de participació sindical dels col·lectius 
afectats. Per a la nostra organització sindical, essencialment participativa i assembleària, 
és requisit indispensable que la negociació es reiniciï a partir del setembre, amb el 
professorat en els seus centres de treball.  
 
Els marcs que han de definir un nou sistema d’ingrés a la funció docent són els següents:  
 

1. Pròrroga del sistema d’ingrés transitori previst a la LOE.  
2. Introducció en el nou esborrany de l’accés diferenciat. 
3. Proves de la fase d’oposició no eliminatòries.  
4. Garanties d’objectivitat de les proves i imparcialitat dels tribunals en aquestes. 
5. Convalidació total de la fase de pràctiques al professorat interí, sense avaluació 

final. 
6. Incrementar la valoració de l’experiència docent en el barem fins al 45%, amb la 

inclusió de la formació permanent com un element a tenir en compte. 
 
 
En qualsevol cas, l’Administració s’ha de comprometre a negociar una negociació justa i 
definitiva per al professorat interí. 
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