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Quina ha de ser la jornada del
professorat substitut de Secundària
Des de FETE-UGT denunciem en primera instància que el Departament d’Ensenyament, a través
de la Resolució de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics de 26 de juny,
vulnera la literalitat de l’Acord de Govern 60/2012 en el qual es determina que :
“Les substitucions cobriran, només, la part horària essencial corresponent a les activitats lectives
(activitats docents en grups classe, SENSE INCLOURE-HI:
- les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars
- les tasques de vigilància i esbarjo (escoles) i les guàrdies i altres vigilàncies (secundària)
Tal i com es pot observar, l’expressió “ sense incloure-hi” és del tot inequívoca i no dóna lloc a
cap altra interpretació: el substitut docent de Primària no ha de fer cap vigilància de pati i el
substitut docent de secundària, cap guàrdia.
Però el Departament, en la línia de potenciar el confusionisme organitzatiu dels centres de treball
i d’utilitzar mà d’obra barata per a la cobertura de la tasca docent dels titulars, al·legant millor
aproﬁtament dels recursos disponibles, dicta una Resolució ambígua i dilatòria que aboca el
col·lectiu dels substituts a la més absoluta indefensió i al seu torn, deixa via lliure a la reinterpretació
de les direccions dels centres quan s’expressa en els termes següents:
“Per al millor aproﬁtament dels recursos disponibles, les direccions ajustaran l’horari setmanal dels
substituts ﬁns al màxim de les 27,5 hores AFECTANT PREFERENTMENT:
- les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars
- les tasques de vigilància i esbarjo (escoles) i les guàrdies i altres vigilàncies (secundària)
Això dóna lloc a la possibilitat d’haver de fer aquestes tasques quan l’Acord de Govern les descartava.
Per a FETE-UGT, no hi cap el dubte, motiu suﬁcient pel qual hem interposat una demanda jurídica
contra l’esmentada Resolució. Però més enllà dels termes normatius i de la reinterpretació dels mateixos que faci la pròpia Administració, FETE-UGT vol deixar palès que la formulació de la mesura
de reduir jornada i salari al substitut docent és perversa tant en el contingut o concepte, com en la
forma d’aplicar-la.
La realitat resultant de l’aplicació d’aquesta mesura la podem fer evident i entenedora a través del
quadre següent, que ens demostra amb claretat la perversió a la qual FETE-UGT al·ludeix:

TITULAR
SUBSTITUT

HORARI LECTIU

H. COMPLEMENTARI

100% 20 HORES

100% 17,5 HORES

100% 20 HORES

71,43% 12,5 HORES

JORNADA LABORAL
RESULTANT
100%

37.5 HORES

86,66 % 32,5 HORES
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Observem i comparem:
Si un docent de secundària a cobrir no té cap càrrec directiu ni de coordinació, el substitut corresponent realitza exactament la mateixa càrrrega horària lectiva (el 100% - les 20 hores de classes
amb alumnes com el titular).
Però en canvi el seu horari complementari en el centre (tant el ﬁx com el no-ﬁx) com l’horari que
no s’ha de fer necessàriament en el centre, reben l’impacte total de la reducció en un 28,5 % (
sobre sI mateix), fet que evidencia el desequilibri intrínsec que provoca la mesura al comparar el
pes d’un tipus de càrrega respecte l’altra.
Amb aquesta anàlisi FETE-UGT posa de manifest i denuncia que la reducció de la jornada laboral del substitut i la seva corresponent reducció salarial imposada pel govern de la Generalitat, no és fa en termes directament proporcionals en cadascuna de les dues càrregues de
treball ( la lectiva i la no lectiva).
Encara que l’Administració i el Govern català avalin públicament les reducció salarial dels
substituts a través de la reducció de la seva jornada laboral , en realitat i aquí es demostra,
l’essència de la funció docent no es redueix (la de donar classes que és allò que tothom
entén). Per tant, de forma sibil·lina i encoberta, es vulnera el principi fonamental de “a igual
treball, igual salari”, i en deﬁnitiva és fer la mateixa feina per menys diners.
JORNADA LABORAL DOCENTS SECUNDÀRIA 2012-2013- TITULARS
Quadre nº 1. Càrregues de treball i el seu temps de dedicació d’una jornada sencera d’un docent
de secundària, repartides segons HORARI LECTIU I HORARI COMPLEMENTARI, extretes de les
INSTRUCCIONS D’INICI DE CURS 12-13. En negreta i cursiva es destaquen aquelles funcions
que a l’horari del substitut no se’ls hauria d’incloure segons l’Acord de Govern 60/2012 o que quederien “afectades preferentment” per la Resolució del Departament que matitza sense cap mena
d’escrúpuls l’ Acord.
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JORNADA LABORAL DOCENTS SECUNDÀRIA 2012-2013- SUBSTITUTS
( JORNADA SENCERA)
Quadre nº 2. Conté les càrregues de treball del substitut/a que cobreixi el lloc de l’anterior titular
amb la diversiﬁcació de tipologies de jornada de treball resultant com a conseqüència de la jornada
lectiva del titular, segons tingui un càrrec directiu o de coordinació que impliqui reducció lectiva.

-3-

-4-

