
                                                       

Ensenyament Informa 

El dimarts dia 13 de setembre de 2022, la UGT Ensenyament va assis3r a la Mesa Sectorial 
d'Educació de caràcter ordinari, amb un únic punt de l'ordre del dia: 

• La proposta de regulació de la fase de pràc;ques cossos docents: 

El document presentat per la Conselleria que regula la fase de pràc;ques dels aspirants que 
han superat el procediment selec;u no ha experimentat canvis substancials respecte als cursos 
anteriors.  No obstant això, us aportam les següents novetats al respecte que des del nostre 
sindicat entenem suposen millores respecte a la redacció anterior:  

-S’amplien les situacions en què es pot escurçar la fase de pràc;ques i que es pot dur a terme 
en només tres mesos: per mo3us de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de 
violència de gènere i per a les víc6mes de terrorisme i els seus familiars directes, en les 
situacions de risc durant l'embaràs o d'embaràs de risc i en casos de força major degudament 
acreditats. 

-Hi haurà un annex nou pels PTSC,  

-El document presenta una nova redacció pels casos de maternitat i  

-S’introdueix l’entrega del porGoli per mitjans electrònics.  

En general la fase de pràc3ques manté l’estructura i les fases de la regulació anterior:  

Exceptuant les situacions anteriors, el període tutelat de docència és d’un mínim de 5 mesos des 
de la data d’incorporació. No obstant això, en cas que l’aspirant mostri mancances, es permet 
ampliar el seguiment fins al 23 de juny. En casos excepcionals es poden fer en dates diferents. 

Si no es completa en aquest període, es qualificarà «no apte» i s’haurà de repe3r la fase de 
pràc3ques, per una sola vegada, el curs 2023-2024. 

Pel que fa a la comissió de valoració, aquesta estarà formada per un inspector, el director i un 
tutor (als CEIPs serà de la mateixa especialitat i als IES i resta de cossos el cap de departament, si 
és possible). Els tutors rebran 30h de formació homologada. 

Els funcionaris en pràc3ques hauran d’elaborar: les seves ac3vitats didàc3ques tutelades, un 
portafoli (amb l’ajuda de la guia docent), un curs de formació d’un mínim de 20h impar3t al 
centre, al CEP o equivalent. 

Per aconseguir la valoració d’apte s’ha d’assolir un 75% dels criteris de valoració de cada un 
dels blocs con;nguts en el dictamen de valoració dels aspirants. 
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Aquells que hagin ajornat la fase de pràc3ques, l’hauran de fer per una sola vegada al curs 
vinent. Un cop finalitzades les pràc3ques, és publicarà al BOIB i al BOE el llistat dels nous 
funcionaris de carrera.  

Al torn obert de paraules la UGT Ensenyament ha posat de manifest el següent:  

- Que es tengui en compte que ens trobam en un any de trànsit en l’aplicació de la nova 
norma3va LOMLOE. Per tant, demanam una flexibilització, atès que els funcionaris en 
prac;ques s’han examinat i aprovat amb la norma;va anterior i ara han de ser avaluats amb 
situacions d’aprenentatge dis3ntes. La conselleria manifesta que la immensa majoria dels 
docents supera amb èxit la fase de pràc3ques encara que cada any hi ha docents que no 
presenten les ac3vitats de formació la qual cosa suposa ser qualificat com a no apte. 

- Hem demanat que ens facili3n un calendari dels processos que s’han de dur a terme i que, el 
més pres possible, se’ns informi de les especialitats que sor;ran al concurs de mèrits i a les 
futures oposicions.  

L’Administració explica que es publicarà aviat un Decret d’FP que afectarà els processos selec3us, 
posteriorment sor3rà la informació que demanam.  

-Hem manifestat que l’inici de curs ha estat marcat per la incertesa i l’estrès en 
els docents per l’aplicació precipitada de la LOMLOE i la falta de previsió i manca 
de formació dels docents. Així mateix, hem deixat de manifest que les condicions 
en què estan començant el curs els alumnes i els docents podrien ser 
qualificades en la majoria dels casos d’estrès tèrmic, i hem instat la Conselleria a 
fer un pla urgent i amb data certa de clima;tzació i adequació dels edificis per tal 
que es compleixi amb la norma;va de Prevenció de Riscos Laborals ateses les 
altes temperatures a les quals estan sotmesos tant l’alumnat com els docents.  

La Conselleria ha manifestat que estan a l’espera d’un pla d’infraestructures d’aclimatació de 
l’estat i han de veure quina par3da pressupostària queda per les Illes Balears. Ens han dit que es 
troben fent feina en aquest tema.  

Respecte a eleccions sindicals, que estan previstes per l’1 de desembre, es cons3tuirà una 
comissió electoral tècnica per coordinar les tres juntes insulars. 
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