
 
 

Ensenyament convoca 300 places de professor 
després de cinc anys sense oposicions 
Catalunya és l'única autonomia, juntament amb les Canàries, que manté bloquejades des del 2011 les 
places docents 

Gairebé una quarta part dels 70.000 mestres en actiu a l'escola pública són interins 
 

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ 

Dimecres, 1 de juny del 2016  

Després de cinc anys de plantilles congelades i malgrat l'augment progressiu del nombre d'alumnes, la 
Conselleria d'Ensenyament ha anunciat aquest dimecres la imminent convocatòria d'oposicions per optar 
a places permanents a l'escola pública. L'oferta, que ha sigut qualificada de discreta pels sindicats, serà 
de 300 places i només per a professors de formació professional (FP). Val més això que res, han 
reaccionat els representants dels treballadors, que recorden que Catalunya és, juntament amb les 
Canàries, l'única autonomia que no ha incorporat nous treballadors funcionaris a les seves plantilles 
docents des de l'inici de la crisi. Les últimes oposicions, també a professor de FP (a més de les de 
docent de secundària), es van fer el març del 2011 i amb un miler menys de places de les promeses. 
Això va ser pocs mesos abans que la Generalitat tanqués l'aixeta a la promoció de places públiques com 
a mesura d'austeritat econòmica. Les oposicions a mestre de primària, que haurien d'haver tingut lloc el 
2012, ja no es van arribar a fer. I així, fins ara. 

Les oposicions per renovar parcialment la plantilla docent (de més de 70.000 persones) arriben en un 
moment en què els interins ja representen un 23% dels treballadors educatius a Catalunya, asseguren 
els sindicats. "El fet de gairebé un de cada cinc professors tingui un contracte eventual, que hagi d'estar 
pendent contínuament de si li trucaran per treballar i, si ho fan, on haurà de donar classes, redunda, 
sens dubte, en la qualitat de la docència", denuncia el col·lectiu. A això s'hi suma, afegeixen, 
l'envelliment progressiu que està patint la professió, en què un terç dels professors de la pública tenen 
més de 50 anys. 

"Les polítiques de congelació de les plantilles, adoptades pel Govern del PP i secundades per la 
Generalitat, han generat un dèficit estimat en 5.752 places", calcula CCOO, que destaca, a més, com 
l'Administració ha repercutit sobre les butxaques dels mestres bona part dels costos de la crisi. 
 


