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El fet que la LOE  i les lleis anteriors reconeguin
les dues xarxes educatives, tant la pública con la
privada concertada, finançades ambdues amb

fons públics, pot fer que les persones que treballen en
el sector concertat analitzin la situació des de dos
punts de vista:

1. Per una part, pot ser una sort que l'Administració
respongui, cosa que pot donar més garanties, des del
punt de vista laboral i retributiu a favor dels docents
que treballen en el sector privat i que permet negociar
millores amb les comunitats autònomes que poden
tendir a aconseguir l'analogia retributiva del
professorat de l'ensenyament concertat amb el funcio-
nariat docent, segons recollia l'articulat de la LODE i
ara recull la LOE a l'article 117. 4.

2. L'altre costat de la moneda és que som, per damunt
de tot, treballadors del sector privat;  per tant, som
dependents d'un conveni d'àmbit estatal i no ho som
directament de l'Administració. Així doncs, tot el que
reivindicam a l'Administració, en processos d'analogia,
no tendrà via lliure si les organitzacions patronals
representatives no volen negociar-ho. És una
complicada relació a tres bandes.

També cal saber que, com a persones treballadores
que som d'una empresa privada, només podrem
negociar les condicions laborals i salarials a través del
Conveni i que aquest, amb una disposició addicional,
la tercera del IV Conveni, fins ara com a referent, ens
permet aconseguir millores, sempre i quan les admi-
nistracions autonòmiques estiguin disposades a
negociar sobre la base de l'article 117.4 de la LOE, que
permet negociar processos que cerquin l'analogia, i
sempre amb el vist i plau de la patronal.

Una vegada es coneix el procés de negociació de
l'ensenyament concertat, podem dir que l'STEI-i,
partint d'aquestes premisses té com a objectiu final
aconseguir per a les persones treballadores de l'en-
senyament concertat la màxima "a igual feina,
iguals condicions laborals i retributives", si bé és
cert que som conscients que la consecució de
l'objectiu té un procés en el temps per arribar a la
seva consecució.

L'STEI-i, per assolir l'objectiu final treballarà en la línia
necessària per aconseguir:

- Les millores que avancin en el procés de l'analogia
retributiva.

- La conciliació de la vida laboral i familiar.

- L'equiparació salarial per als professors i
professores entre el 1r i 2n cicle d'ESO.

- El procés  real d'analogia d'horari lectiu del
professorat d'ambdues xarxes.

- El perfeccionament i reciclatge cultural i pedagògic
del professorat dins la jornada lectiva.

- L'homologació de la jornada amb el personal
docent i no docent de la xarxa estatal.

- La implantació de la jornada continuada quan ho
sol·liciti la comunitat escolar.

- La millora dels períodes de vacances per al
personal d'administració i serveis.
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- La negociació de convenis d'àmbit autonòmic per
acostar-se a la realitat sociopolítica de la nostra
Comunitat.

- La defensa del poder adquisitiu de les persones
treballadores.

- La conservació dels dret adquirits.

- La reducció de la càrrega lectiva per a les persones
majors de 55 anys, fins arribar a un 50%,
conservant el salari íntegre.

- La defensa de les persones treballadores davant de
l'incompliment normatiu o les irregularitats empre-
sarials.

- La contractació correcta de les persones treballa-
dores del sector.

- La reducció del període de prova segons el que
marca l'Estatut del Treballador.

Juntament amb tota aquesta sèrie de punts, que són
passes per aconseguir, un altre objectiu per als i les
professionals de l'ensenyament és que no podem
renunciar a un model d'escola pública que aconseguei-
xi la democratització del funcionament dels centres
educatius, a través de la implicació dels claustres en
les tasques i decisions i la coparticipació de tota la
comunitat educativa en la gestió i transparència de
l'escola, a través d'un bon funcionament dels consells
escolars corresponents. De la mateixa manera,
rebutjam un model mercantilista, segregador i
purament de gestió empresarial de les institucions
educatives.

L'STEI-i, sector de concertada, defensa el lloc de feina,
les millores dels processos d'analogia del professorat i
les condiciones laborals i retributives de les persones
treballadores del sector. Al mateix temps defensa la
conservació dels drets adquirits...

Des del punt de vista ideològic, l'STEI-i no comparteix
les noves tendències de les implantades polítiques
neoliberals i de mercat que pretenen aconseguir que
l'Administració, responsable màxim de l'educació
(democràtica, integradora, participativa, plural, que
defensi la igualtat d'oportunitats, que respecti la
llibertat d'expressió i de càtedra), delegui la seva res-
ponsabilitat en mans d'empreses cada dia més priva-
titzades i mercantilistes, que es regeixen de cada
vegada més, amb paràmetres d'elitisme competitiu  i
de gestió empresarial i que abandonen la coparticipa-
ció pedagògica i la gestió dels professionals i de les
famílies. �


