
Reunió Videoconferència del dia 3 d’abril 

ORDRE DEL DIA: 

- L'educació pública en temps de confinament: accés a l'educació pública. 

- Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les 

substitucions, permisos, jubilacions, etc. 

 

L'educació pública en temps de confinament: accés a l'educació pública. 

El departament confirma que abans de l'14 d'abril, publicarà unes noves instruccions, per 

respondre a moltes de les qüestions que els sindicats hem anat manifestant. 

El missatge que transmet el Departament és molt ambigu i permet a les direccions modificar 

les jornades del professorat, sobrecàrrega de treball i obligacions per sobre de les marcades 

pel Departament. 

Amb la nova instrucció s'insisteix que no cal reproduir l'horari de centre, que no es tracta de 

fer classes als alumnes una hora rere l'altra a través de plataformes digitals, com si fóssim a 

l'aula. Hi ha d'haver una programació setmanal de aquelles activitats que es faran. El contacte 

amb l'alumne no ha de ser diari. 

No ha aclarit què passa amb aquells professors que no disposen d'internet, ordinadors, o 

només disposen d'un sol mòbil. 

Ens hem queixat de la protecció de dades queda vulnerada si cal utilitzar un número propi i 

hem preguntat qui pagarà la factura de l'excés de trucades. 

Hem insistit que de la nova instrucció quedi suprimit el tema de l'avaluació formativa de les 

activitats que es realitzen a casa, ja que no tots els alumnes disposen d'ordinador o mitjans per 

poder continuar les activitats els enviem. 

El Departament demana que evitem enviar excessives activitats, que fa que les famílies i els 

alumnes acabin estressats. 

S'ha insistit que cal recordar a les direccions que avui comencen les vacances de Setmana 

Santa, tal com UGT ja havíem demanat en l'anterior videoconferència. Exigim enviar a tots els 

docents un recordatori que el calendari escolar està en vigor i que ara tenim vacances. Al web 

hi ha el correu electrònic per denunciar qualsevol incidència, avui mateix hem denunciat als 

centres que tenim constància que se'ls farà treballar. 

Se'ns ha demanat la llista de centres que ho incompleixen i així ho hem fet. El Departament 

s'ha compromès a recordar que el calendari escolar està vigent i que, per tant, és temps de 

vacances. 

 

Resposta a les Qüestions plantejades per les organitzacions sindicals Relatives a les 

substitucions, permisos, jubilacions, etc. 

 



La majoria de les qüestions ja s'havien respost en la instrucció publicada anteriorment. Però 

repassem: a les substitucions que suposen un canvi de motiu se'ls farà un nou contracte, tots 

els altres contractes que es produeixin per altes del treballador o noves baixes no les cobriran. 

El grup d'alumnes l'haurà d'agafar un altre professor del centre, que serà qui en faci la 

tutorització. 

 

Només es cobriran aquelles que siguin molt necessàries al centre 

 

Tots els sindicats ens hem queixat que no es cobreixin les substitucions per baixes que es 

realitzin a partir del dia 14, fet que suposa que molts treballadors hauran d'anar a l'atur. Hem 

insistit que amb el nou decret es podria obrir la via de la pròrroga de contractes, la resposta és 

que hem estat l'únic sindicat que l'ha demanat formalment, i que se'ns havia donat ja resposta, 

que trobareu penjada a la web. Insisteixen que ho han estudiat, però que no és possible pagar 

dos contractes per la mateixa feina. 

 

També s'havia demanat que mentre duri l'estat d'alarma, aquells substituts que hagin acabat 

el contracte se'ls comptés a la borsa com a temps treballat. La resposta és que això no ho 

poden fer. 

 

Per al cobrament de juliol se'ls ha demanat que es modifiqui l'apartat de treballar com a mínim 

un dia a l'últim trimestre, perquè si no es convoquen substitucions, molts companys no ho 

podran fer. Com que les oposicions s'han canviat per al setembre, també hem demanat que 

estiguin exempts de fer el curs per al cobrament de juliol. 

 

També hem proposat que es redueixi el número de mesos per cobrar juliol a 5 mesos o bé es 

compti a efecte de cobrament de juliol tot el temps que duri l'alarma sanitària. Resposta: ho 

estudiaran, però modificar la resolució és molt complicat. 

 

També ens han comunicat que no es permetrà cap reingrés fins que no hagi finalitzat l'estat 

d'alarma. 

 

Pel que fa a el tema de triennis, estadis, l'enviament de baixes i altes continua funcionant amb 

normalitat 

 

Les jubilacions també es poden sol·licitar i es van executant en el moment que els toca. 

 

Tindrem una altra videoconferència properament . 


