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Des del Comitè Intercentres hem demanat reiteradament al Departament la constitució de
diferents meses tècniques, de llar d’infants, d’educació especial, de tècnics/ques d’educació
infantil, de borsa..., ja que són molts els aspectes que van quedar per negociar en les darreres
meses constituïdes el curs passat i finalitzades més aviat perquè no quedava temps que no pas
pels bons resultats obtinguts.
Actualment, a més, s’agreuja la problemàtica que afectarà durant el proper curs al personal
laboral que presta serveis en centres públics, per la publicació, entre altres coses, del nou
calendari escolar i la més que possible aplicació de la LEC. Afegint-hi també, és clar, qüestions
d’horaris, vacances, definició de funcions i altres coses que afectin a col·lectius concrets.
En aquest sentit vam acordar amb el Departament que en primer lloc es convocaria la Mesa
Tècnica de Llars, on s’haurien d’abordar, entre altres temes, les instruccions d’inici de curs i tot
seguit, es convocaria la Mesa Tècnica de la Borsa de Treball. Del desenvolupament d’aquestes
dues meses us n’anirem informant.
D’altra banda, tenim el compromís de reclamar la convocatòria de les altres meses i anar-vos
informant a mesura que s’avanci en les negociacions tant de les dues primeres com de les que
es convoquin posteriorment.
Davant la convocatòria de la Mesa de Llars d’Infants, us fem arribar les nostres propostes i
reivindicacions per al col·lectiu afectat.

MESA DE LLAR D’INFANTS
Jornada setmanal
Les treballadores i treballadors de les llars d’infants del Departament d’Educació hem de tenir
un horari setmanal establert amb caràcter general per al personal al servei de les
administracions públiques, el qual és actualment de 37 hores i mitja.
Respecte al personal que forma l’equip educactiu, entenem que cal distingir entre les activitats
d’atenció directa als infants i altres activitats, igualment importants per a una bona pràctica

educativa –entrevistes, coordinacions, reunions diverses, etc.- i que tant poden tenir un horari
prefixat com no estar sotmeses a cap horari concret.
Aquestes 37 hores i mitja han de permetre una distribució horària que inclogui 5 hores de
coordinació, entrevistes, activitats de formació permanent i altres actuacions dins el centre i en
horari fix, i 5 hores de preparació de programacions, formació, preparació i avaluació
d’activitats d’aula, així com altres hores relacionades amb l’atenció a la diversitat dels infants i
de les famílies les quals no han de ser, necessàriament, presencials ni en horari fix..
Calendari escolar
Com ja bé sabeu, a USTEC—STEs, no estem d’acord amb el calendari escolar que pretén
aplicar el curs vinent i de forma unilateral el Departament d’Educació. Aquest calendari
representa l’avançament de l’inici de curs per als infants al dia 7 de setembre. Aquest,
justament, ha estat un dels motius de les convocatòries de jornades reivindicatives proposades
per nosaltres, conjuntament amb totes les altres organitzacions sindicals.
Ara bé, en la nostra línia de considerar les llars d’infants com a primer cicle de l’etapa
d’Educació Infantil, reclamem que s’apliqui al personal que treballa a les llars que depenen del
Departament el mateix calendari acordat amb caràcter general per al segon cicle de l’etapa
d’infantil.
Retribucions
Com a educadores del primer cicle del primer cicle d’Educació Infantil, se’ns exigeix programar,
avaluar, col·laborar amb les famílies en l’educació dels seus fills o filles i fer de tutores d’aula.
Per tant, demanem l’equiparació retributiva amb el personal de segon cicle d’ Educació Infantil.
Cordialment.
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