
Resum de l’Assemblea de PTFP
 
El 22 de desembre realitzàrem una assemblea en la qual explicàrem a la nostra afiliació les següents qüestions en relació a la 
LOMLOE i el professorat tècnic d’FP.

Ací la tens si vols vore-la: https://www.youtube.com/watch?v=zkwGlptjwiI&t=8s

La discriminació del professorat tècnic d’FP
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic estableix que el Grup A correspon als empleats públics als què se’ls exigeix titulació universitària 
per a accedir i distingeix entre els subgrups A1 o A2 en funció de les responsabilitats de les funcions a exercir o de les característiques 
de la prova d’accés. Sent un fet que la majoria del professorat d’FP accedeix amb la titulació de Grau i que no hi ha diferències 
substancials, ni pel que fa a les proves d’accés, com pel treball que s’exerceix, no tenia justificació l’assignació d’aquest professorat 
a un subgrup inferior al dels Professors d’Ensenyament Secundari. Aquesta assignació suposava una discriminació injustificada que 
afecta fonamentalment a les retribucions i als drets passius de cara a la jubilació.   

Els plantejaments i propostes de CCOO
Una de les reivindicacions històriques de la Federació d’Ensenyament de 
CCOO des dels seus inicis ha sigut l’aspiració a un cos docent únic. En 
aquest sentit, l’equiparació de drets del Professorat Tècnic d’FP ha sigut 
un dels eixos de l’acció sindical de CCOO en els últims anys com ho 
mostren: 

La nostra campanya jurídica contra la discriminació del Professorat 
Tècnic d’FP.

La nostra proposta als partits polítics per a les eleccions generals.

Les propostes urgents que li traslladàrem al Ministeri en novembre.

La proposta concreta de CCOO consistia en eliminar la discriminació del 
professorat tècnic d’FP que tinga la titulació universitària en el Cos de Professors 
d’Ensenyament Secundari.

Amb açò s’elimina la discriminació que implicava que hi hagués professorat 
que, havent accedit amb la mateixa titulació i exercint les mateixes funcions, 
estigués ubicat en subgrups distints, és, sens dubte, una bona notícia per a 
milers de docents que van a veure millorades les sues retribucions i les 
seues condicions de jubilació.

No obstant, declarar a extingir el Cos de PTFP genera una sèrie de problemes que les administracions han de solucionar i que 
afecten fonamentalment a aquelles especialitats per a les que no hi ha una titulació universitària afí i a les que fins ara s’accedia 
amb titulacions d’FP declarades equivalents a efectes de docència. 

La mera aprovació de la LOMLOE no va a tindre cap efecte immediat perquè ha de desenvolupar-se normativament i les qüestions 
que pertoquen a les condicions del professorat han de negociar-se en la Mesa estatal de negociació del personal docent no 
universitari, de la que CCOO forma part com a organització sindical més representativa del professorat. En particular, en allò relatiu 
a la situació en la qual queda el professorat tècnic d’FP, haurà de negociar-se tant el procediment per al pas d’un cos a l’altre, com 
les modificacions que seran necessàries fer en la normativa d’accés a la funció pública docent.

Problemàtiques i propostes de CCOO
Una de les problemàtiques més greus que es pot generar és la situació en la què es deixa al professorat interí del Cos de PTFP que 
ara està treballant i que veurà modificats els requisits d’accés per a presentar-se a les oposicions. Aquest problema, de moment, no 
afecta a la convocatòria d’oposicions 2021, doncs l’oferta de places per al Cos de PTFP s’ha realitzat abans de l’entrada en vigor 
de la nova Llei Orgànica i la convocatòria es publicarà abans que es modifique el Real Decret que regula l’accés a la funció pública 
docent. De cara a les posteriors convocatòries d’oposicions, CCOO està exigint que s’articule un marc temporal ampli i garantista 
en el qual es mantinguen les condicions per a l’accés del personal interí que actualment existeix.

Una altra de les problemàtiques que genera l’extinció del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional és la de que el 
professorat funcionari de carrera que es quede en el cos a extingir puga veure restringides les seues possibilitats de mobilitat en 
el Concurs de Trasllats i, per això, CCOO està exigint que es garantisca que no es veja reduïda la mobilitat d’aquest professorat.

Quant al marc en què s’ha de produir el trànsit de professorat d’un cos a un altre, CCOO està plantejant la necessitat de que s’articule 
un marc temporal ampli en el que qui no tinga titulació de grau o equivalent puga acreditar-la, incorporant-se al grup A1 de ple 
dret en eixe moment i en el seu mateix lloc. 

També serà necessari, de cara al professorat que es quede en el cos a extingir, i així ho exigirem, plantejar la necessitat de que el 
govern del País Valencià complemente el salari d’aquest professorat per a equiparar-lo als del subgrup A1. 
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