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En data de 30 de desembre de l'any 2.020 es publicava al BOE la Llei Orgànica per la
qual es modifica la llei Orgànica d'Educació (LOMLOE), la qual entrava en vigor el 19
de gener 2019.

A  la  disposició  addicional  onzena  estableix  que;  s'integren  al  cos  de  professors
d'ensenyament secundari les especialitats de formació professional incloses al cos a
extingir de professors tècnics de Formació Professional. A hores d’ara no s’ha fet la
conversió del professorat que pertany al cos A2 cap al cos A1.

L’STEI Intersindical exigeix que aquesta Conselleria faci totes les passes que calguin 
per donar compliment al que la LOMLOE preveu a la disposició addicional onzena i no 
dilati més aquesta situació. Aleshores, faci efectiu l'accés a l'A1 del professorat que en 
aquest moment compleix les condicions establertes a la LOMLOE. I que aquest accés 
sigui immediat i amb caràcter retroactiu sense cap altre impediment.

A més reclama que aquesta Conselleria demani al Ministerio de Educación y de F.P., 
que iniciïn immediatament el procés de negociació per establir un mecanisme que 
permeti incorporar la resta de PTFP a l'A1 mitjançant el reconeixement de les 
titulacions equivalents a l'efecte de docència que siguin procedents.

Per altra banda, sol·licita que als pressupost de la Conselleria d’Educació i Formació 
Professional, es prevegi l’increment salarial que suposa el traspassar el col·lectiu 
docent de l’A2 a l’A1, i que mentre el Ministerio de Educación y de F.P., acaba de 
resoldre la negociació en la qual el PTFP que no pot accedir directament a l’A1, 
aquesta Conselleria habiliti un complement econòmic equivalent a la diferència salarial
existent entre el professorat d’FP inclòs dins l’A1 i el que està dins l’A2. D’aquesta 
manera es fa justícia social, garantint la premissa: a igual feina, igual salari.
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