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BAIXES PER INCAPACITAT TEMPORAL

Benvolguts i benvolgudes,
a petició de JUNTS el Departament d’Ensenyament ens
ha convocat el dimecres 27 de gener del 2016 a una
Mesa Tècnica a fi que puguin assistir tots els
representants dels diferents sindicats que formen el
Comitè Intercentres.
L’Administració posarà damunt la taula la conveniència
o no d’una nova convocatòria d’adjudicacions de
destinacions definitives amb dades concretes de tots els
bisbats de Catalunya. Un cop tinguem la proposta
aquesta serà presentada en assemblees arreu del país
per a discutir-la a fons.
Així mateix informar-vos que s’han fet passes per
portar al col·lectiu cap un canvi de contractació
de indefinit a fix. Les més de tres-centes firmes de
docents de religió no han caigut en el no res. Trobareu
la carta a la web de JUNTS.
També se’ns ha fet saber que en principi no es tocaran
les jornades laborals per al curs 2016-2017. Estem
treballant perquè no hi hagi més patiments sobre
aquesta qüestió cada final de curs.
Aquest estiu s’ha fet feina, feina que us informarem a
les assemblees. Hem de ser persistents i fer pinya
en allò que és vital i essencial per al col·lectiu de
docents de religió. Cal canalitzar energies en una
direcció: estabilitat laboral. Si un centre perd el
docent de religió les famílies perden la matèria i en
molts casos es consolida un buit de coneixements del
fet religiós que porta a un analfabetisme crònic en les
diferents etapes educatives i empobreix la societat del
futur.

El dia 1 de desembre del 2015 ha entrat en vigor el
RD 625/2014 del 18 de juliol
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A2014-7684.pdf, desenvolupat en l’Ordre ESS/1187/2015
de juny (BOE 26/6/2015)
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A2015-6839.pdf .
Els principals canvis que comporta per a les
incapacitats temporals de màxim de 365 dies són els
tràmits que el mateix metge o metgessa han de fer.
Aquests canvis afecten al Personal laboral.
Les taules per calcular la durada d’una baixa ara inclouen
tres variables: diagnòstic, tipus de feina i edat del
treballador/a. Són orientatives, seran revisades
periòdicament per l’INSS, i queda a discreció del
metge o metgessa el criteri final.
Segons la previsió de durada de la malaltia s’estableixen
diferents trams per a la tramitació d’altes i baixes.
Cal recordar que les persones que hagin cursat baixa
abans de l’1 de desembre no es veuran afectades per
aquest nou decret i per tant seguiran els procediments de
baixa anteriors.
Teniu més informació al nostre WEB.

JUNTS us convida a associar-vos, us convida a fer
pinya, a ser forts i solidaris. Que cap mestra/e i
professor/a de religió quedi al marge d’aquest procés
cap una contractació d’estabilitat definitiva.
Bon Nadal i feliç 2016.

JUNTS SINDICAT DE DOCENTS DE RELIGIÓ DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE CATALUNYA
www.juntsdocentsreligio.cat - juntsdocentsreligio@gmail.com

CURSOS DE FORMACIÓ 2n TRIMESTRE DE 2015-16
__________________________________________________________________________________

COACHING EDUCATIU-2
i CREATIVITAT
A LA CLASSE DE RELIGIÓ
Curs de 15 hores reconeguts pel
Departament d’Ensenyament.
Aquest curs es farà a les quatre
províncies, en dos dissabtes al
matí. Cal assistir-hi als dos. El
lloc concret i l’horari ho trobareu
al nostre WEB.
GIRONA:
16 de gener i 13 de febrer.
TARRAGONA:
30 de gener i 9 d’abril.
LLEIDA:
23 de gener i 13 de febrer.
BARCELONA:
5 i 12 de març de 2016.
Arran de la demanda de
continuar el Coaching fet l’any
passat, vindrà el mateix
professor, Martín, per ampliar
tot allò que vam aprendre. Us
podeu inscriure encara que no
hàgiu fet el de l’any passat. Ja
veureu com us poseu al dia de
seguida! L’altre dissabte serà

sobre Creativitat, així que
prepareu-vos per estar ben
disposats i disposades a
despertar-la!

“EL CRISTIANISME
A TRAVÉS DE
LES ARTS VISUALS”
També us presentem un altre
curs per a Secundària (encara
que el professorat de Primària
pot assistir-hi si té interès en
el tema) A BARCELONA:
Curs semipresencial
de 15 hores reconegut pel
Departament d’Ensenyament.
Professor: Jordi Saura

PRE-INSCRIPCIONS
PER A QUALSEVOL
DELS DOS CURSOS

_________________________________________________________________

Enviar un e-mail a
juntsdocentsreligio@gmail.com
Nom i Cognom. DNI. Tel.
mòbil de contacte. Centre on
treballes. Si ets afiliat/da o no.
Títol del curs on et vols
inscriure i província on es fa.
Preu:
Gratuït per a afiliats/des
i 60 € per a no afiliats/des.
Un cop feta la pre-inscripció
rebràs un email amb el num.
de compte on has de fer
l’ingrés (en el cas de
pagament)
i
rebràs
la
confirmació de la inscripció.

Destinataris: Professorat
de religió de Secundària.
Lloc: Centre Edith Stein.
c/Valencia 244, 4t pis.
Barcelona.
Dies i hores: Dijous 18 i 25 de
febrer, i 10 de març, de
17.30h a 20.30h
Teniu més informació al nostre
WEB.

FORMACIÓ
3r TRIMESTRE
Reserveu-vos
el cap de setmana
del 16-17 d’abril
de 2016.
Un curs GENIAL !!
Us donem una pista molt
clara: FIGUERES!
_______________________________________________________________________________________

