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MONITORATGE DE LLARS
D’INFANTS: UN PETIT PAS
ENDAVANT
Amb data 23 de maig de 2007 hem acordat amb el Departament d’Educació l’augment
d’hores de monitoratge a les nostres llars d’infants.
L’increment d’hores de monitoratge per atendre la franja de migdia és una mesura que
millora clarament l’atenció dels infants que ha estat reivindicada des de fa temps per tots
els equips educatius dels centres i que el nostre sindicat ha defensat amb la convicció que
millora la qualitat de la tasca educativa, i per tant, la qualitat de l’educació del cicle 0-3,
qüestió amb la qual tenim un ferm compromís.
El Departament es compromet a incrementar la contractació de monitoratge per a les llars
d’infants per atendre la franja horària del migdia fins arribar a un total de 7 hores
setmanals per grup a efectes de l’1 de setembre de 2007 i de 7,5 hores setmanals per grup
a partir de l’1 de gener de 2008. Aquestes 7,5 hores de monitoratge suposaran la
substitució de les 4 hores mensuals que els equips educatius dediquen a les reunions de
coordinació.
A efectes pràctics, l’augment implica que l’1 de gener tindrem als centres 1 monitora 3
hores diàries 5 dies a la setmana per cada 2 grups, la qual cosa suposarà un reforç al
menjador i permetrà, dins d’aquesta franja, mantenir les coordinacions.
Considerem que l’acord signat, és només un pas discret endavant i per tant, continuarem
treballant per ampliar les hores de monitoratge amb l’objectiu d’arribar a les mateixes
condicions de monitoratge que a hores d’ara ja té el model de Barcelona ciutat: un/a
monitor/a per aula.
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