Xavier Tarrasó Cruz, amb DNI número 19995319Q, President de l’Associació de Professors
d’Administració, Comerç i Economia del País Valencià, i amb domicili a efectes de notificació al
Carrer Amèrica, 2 de Daimús, en nom d’aquesta associació
EXPOSE que
Administració i Gestió” i “Comerç i Màrqueting”, amb tots els seus
Les famílies professionals “Administraci
cicles formatius corresponents,
corresponents estan afectats per l’Ordre 101/2010 de 27 de desembre per la
qual s’estableixen criteris per a la dotació de plantilles i per a la determinació de condicions de
treball del professorat en ESO, Batxillerat i FP.
FP
Aquesta norma té continuïtat en la Resolució
esolució de 14 de juliol de 2014, del Secretari Autonòmic
A
d’Educació i Formació, per la qual es publica la relació d’especialitats i mòduls de cicles
formatius la dedicació dels quals és susceptible de desdoblament per al curs 20142014 2015.
Fins a l’entrada en vigor d’aquesta normativa,
normativa hi havia mòduls de les famílies professionals
profes
esmentades, susceptibles de desdoblament del professorat, degut, entre d’altres motius, a la
complexitat de la matèria impartida,
impartida l’equipament de les aules-taller
taller utilitzades en la tasca de
formació i aprenentatge i all nombre d’alumnes del
de grup. Açò, òbviament, redundava molt
positivament en la qualitat de l’ensenyament i la preparació professional que rebien els
nostres alumnes.
A partir del curs 2011- 12 esta circumstància ha canviat, i el que és pitjor, s’ha
ha agreujat
a
degut
a:
-

-

Augment de la ràtio d’alumnes al grup,
grup fins a 36 persones.
Aquest augment obliga que, en les aules-taller
aules taller on s’imparteixen continguts
informàtics, s’haja d’haver augmentat el nombre d’equips en una aula
a
que no té les
condicions adequades per a l’ instal·lació de tants equips, quedant totalment saturada.
A més, implica un augment
ugment de la perillositat dins de l’aula-taller,, degut al deficient
manteniment dels equips informàtics per la mancança dels mitjans assignats al SAI,
SAI i la
reducció/ retardament dels fons assignats als centres
centres educatius. Com a conseqüència,
conseqüència
ens trobem amb cables de llums, endolls, cables de xarxa, i altres equips elèctrics per
damunt de les taules i a l’abast de qualsevol alumne, la qual cosa no seria admissible
en cap pla de seguretat
guretat i higiene en el treball que aplicàrem a un centre de treball.
Menys encara si parlem d’un
d’ centre de caràcter públic.

Totes aquestes circumstàncies, que han de ser ateses,
ateses actualment, per un sol professor,
redunda en una deficient atenció a l’alumnat i una minva significativa en la
l qualitat de la
formació i preparació impartida.
A més a més,, és difícilment comprensible com hi ha grups en altres famílies professionals, com
ara la d’Informàtica, on s’estableix
’estableix una ràtio màxima de 24 alumnes per grup, quan,
quan a les aulestaller de les nostres famílies professionals es donen les mateixes condicions de treball.
treball
Com és ben sabut, aquesta normativa reguladora de les condicions
ions de treball del professorat
que suprimeix completament els desdoblaments en les nostres famílies professional,
professional ha sigut
invalidada, en primer lloc pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
(sentència de 28 de febrer de 2013 del TSJ
T de la Comunitat Valenciana en el recurs 482/2011)
i, més recentment, pel mateix Tribunal Suprem, per
pe sentència al Recurs de Cassació número
1252/2013 del 8 de novembre de 2014.
2014
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Per la qual cosa, aquesta Associació de Professorat d’Administració, Comerç i Economia
SOL·LICITA
-

Que s’acompleixca, per als cicles formatius inclosos en les famílies professionals
esmentades a l’inici d’aquest escrit, allò regulat per l’article 13 de l’Ordre 101/2010 de
27 de desembre, on es diu al seu punt primer que
“Cada grup de formació professional tindrà 30 alumnes com a màxim.”,
màxim.”,
i al seu punt segon que
“Els
ls grups amb més de 18 alumnes seran
seran susceptibles de desdoblament per a la
impartició de determinats mòduls.”
mòduls
considerant aquestos mòduls, aquells amb un contingut majoritari de caràcter
informàtic i que s’hagen de desenrotllar a les aules-taller,
aules
de la mateixa forma que
venia fent-se abans
ans de l’entrada en vigor de la normativa promulgada per la
Conselleria d’Educació,
d’Educació Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana,
Valenciana i ara invalidada,
en la qual aquestos desdoblaments s’han eliminat per complet.

Signat: Xavier Tarrasó Cruz
President de l’Associació de Professorat d’Administració, Comerç i Economia

SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT
Direcció General d’Innovació,
’Innovació, Ordenació i Política Lingüística
Avinguda de Campanar, 32. València
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