Valoració Concurs d’Adjudicacions
Si algú us diu que el “Concurs” ha anat
molt bé i que ja era hora de “posar ordre”
al col·lectiu de mestres i professorat de
religió, no diu la veritat. La mateixa Administració ha reconegut que no està
“contenta” de com ha anat tot plegat.
JUNTS, ha lluitat, i seguirà lluitant, pels/
les treballadors/es del nostre col·lectiu.
Perquè tothom que ha rebut la Proposta
del Bisbat i ha entrat a treballar dins el
Departament d’Ensenyament, continuï
dignament fent aquesta feina. Però ara,
que podem donar per acabada aquestes
adjudicacions, us hem de dir que hi ha
professorat que estava treballant durant
el curs 2011-12 que ha quedat fora.
Hem constatat que la terminologia “posar
ordre”, a la pràctica ha servit per treure
de Primària als llicenciats que es van contractar. Cal tenir present que en el 2007
el Govern de la Generalitat va publicar un
Decret, no derogat, que permetia excepcionalment l’accés d’altres
llicenciats,
com els de música i plàstica, a exercir la
docència a les escoles de Primària.
La feina feta des del Sindicat ha estat
contínua. S’ha hagut de fer el possible e
impossible, per defensar a tot el professorat que en el moment de començar
aquest Concurs, estava treballant.
L’aplicació de la transitòria ha servit per
poder fer 100 contractes indefinits – 82 a
Primària i 18 a Secundària- , i 70 de temporals, - 49 a Primària i 21 a Secundària.
Els diferents Bisbats amb la seva sensibilitat han possibilitat la contractació de
mestres i professorat de religió que havien quedat exclosos en totes les fases de
les adjudicacions i de la transitòria. Un
total d’uns 15.
Però malgrat tot el que s’ha aconseguit
no podem estar satisfets. Hi ha companys/es que han quedat fora.
JUNTS, conjuntament amb CCOO, preveient que quedarien companys i companyes sense feina ens varem negar a signar el Concurs. Tampoc quedava resolta
la situació de les ZERS. Varem proposar
una moratòria a l’Administració per treballar amb temps el “concurs”.

Aquesta hauria possibilitat que tothom continués treballant el curs 2012-2013 en el
mateix centre i amb la mateixa dedicació, i
hauria permès avançar als docents, que
han quedat sense feina, cap a la finalització
dels requisit. També ens hagués permès
posar les bases cap a la contractació fixa.
El fet que CCOO i JUNTS féssim saber en
una Mesa Tècnica que no signaríem el
“concurs”, ja que la funció dels sindicats
és defensar el lloc de treball , i el concurs
deixava gent amb magisteri i llicenciada al
carrer, ha fet possible la seva no inclusió en
el VIè Conveni Col·lectiu de laborals de
Catalunya. Què vol dir això? Doncs que el
Departament ha de tornar a negociar amb
els sindicats les condicions per al proper
concurs.
És per això que caldrà enfortir més a
JUNTS, per fer possible que tothom segueixi treballant i puguem recuperar els qui
s’han quedat sense feina. Molts d’ells pares
i mares de família.
Volem agrair les mostres de solidaritat per
part de tots/es aquells que ho han tingut
fàcil i van aconseguir centre des d’un principi.
Arrel de tot això, a Girona es va crear la
Plataforma d’afectats. Aquesta agrupa a
més de 100 docents. Gràcies a la tenacitat
de la presidenta de la Plataforma, la Sra.
Tània, varen ser rebuts per Conselleria. El
Departament va presentar als sindicats un
nou document per a una contractació excepcional que preveu la contractació fins el
21 de desembre. JUNTS ha sol·licitat que
se’ls torni a contractar a partir del gener
del 2013 i així fins a finalitzar el curs 20122013. Fet aquest que serà possible si a
data de 8 de gener els Bisbats no presenten noves propostes.
Per tant us convido a formar part de
JUNTS, per moltes raons, per tenir més
força en les negociacions, per blindar les
jornades laborals i per fer possible que el
proper pas sigui la contractació FIXA.
JUNTS ho aconseguirem!!
Bernat Villaronga i Gríful, secretari

ÀREA DE FORMACIÓ

Valoració curs 2011-12

Els dies 4-5 de juliol va tenir lloc el curs de formació sobre la simbologia de La Sagrada
Família. Va ser un curs esperat i l'assistència va passar del centenar de docents. El curs
organitzat pel nostre sindicat JUNTS va ser impartit pel Patronat del Temple de la Sagrada Família i es va desenvolupar a les aules del Seminari Conciliar de Barcelona i al mateix
Temple de la Sagrada Família. Aquest curs forma part dels cursos de formació que al llarg
de l'any hem desenvolupat com a formació permanent del professorat de Religió.
S’han fet “Grups de Treball” amb l’objectiu
de compartir experiències metodològiques
i enriquir-nos del que companys i companyes estan fent. Aquestes trobades han
creat l’espai adient per a dialogar sobre les
diferents visions que tenim i com estem
vivint la nostra feina dins un món tant
divers. Van ser realment molt profitosos, i
es va crear un clima d’amistat i companyonia, que moltes vegades necessitem com a
docents d’una àrea no sempre ben entesa.

Les valoracions han estat molt positives. I els/les participants ens segueixen animant, al
Sindicat, perquè continuem oferint Formació, Trobades, “Cafè-Tertúlies”, .... on puguem
dialogar, compartir, enriquir-nos mútuament, i ajudar-nos en la nostra tasca.
A continuació teniu alguns dels comentaris:
“He trobat molt interessants els continguts i molt aplicables en el meu dia a dia.”
“M’ha agradat el contacte amb altres professors/es i poder compartir mètodes i vivències
molt diferents”
“M’he sentit part d’un col·lectiu que comparteix els mateixos problemes i sentiments”
“He aprés dinàmiques molt creatives i s’ha creat un bon ambient que ha donat peu a poder contrastar diferents punts de vista”
“M’he adonat del gran entusiasme amb què tots/es fem les classes i de la motivació per a
seguir treballant.”
“He vist com tots/es tenim unes mateixes inquietuds. M’he trobat molt a gust amb el
grup. He après coses noves i hem compartit moltes experiències.”
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Calendari de formació 2012-13
Cursos reconeguts pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

RECURSOS DIDÀCTICS:
TARRAGONA: Febrer de 2013
LLEIDA : Març de 2013
GIRONA: Març de 2013
BARCELONA:
Primària: Dimarts 19 i 26 de febrer i 5,12
19 de març del 2013.
Secundària: Dimecres 20 i 27 de febrer i
6,13 i 20 de març del 2013.

SIMBOLOGIA RELIGIOSA A LA
SAGRADA FAMÍLIA
Donant continuïtat i ampliació del realitzat
el curs passat.
La primera setmana de juliol 2013
INSCRIPCIONS i més informació
a la nostra WEB.

La gent de

desembre 2012

JUNTS som un col·lectiu format per una comunitat de
mestres i professorat de religió amb una llarga
experiència de treball sindical i docent.
Amb la nostra feina hem possibilitat
acords amb l’Administració millorant,
any rere any, les nostres condicions
laborals i hem manifestat el nostre rebuig, des d’una postura dialogant, davant les propostes que entenien atemptaven als drets aconseguits.
Hem defensat la professionalitat del
docent de religió, i la dignitat de la matèria
en la formació integral
de
l’alumnat.
És des d’aquesta visió que ens marquem els nostres objectius:

Ens podeu trobar...
JUNTS BARCELONA
C/ Ausiàs March 26, 3r-1a. BARCELONA
Metro L-1 Urquinaona. Renfe: Plaça Catalunya.
Telf. despatx: 93.317.61.62
Horari:
De dilluns a dijous 17h. a 19h.
Bernat Villaronga: 616.096.319
Miguel Àngel Hernández: 616.593.637
Lourdes Monfort: 653.388.953
Luisa Mª Sánchez: lsanch23@xtec.cat

JUNTS GIRONA
Horari:
Prèvia cita concertada.
Bernat Villaronga: 616.096.319
bvillaro@xtec.cat
Mercè Mola: mmola@xtec.cat

JUNTS LLEIDA
Juneda s/n Edifici col·legi Joan Maragall (La
Bordeta)
25001 LLEIDA
juntslleida@gmail.com
Tel 973032413
Horari: Dimecres i dijous de 9h a 13.30h
Montse Batlle: 628.604.789
monbat@lleida.org
Julia Lladonosa: 660.49.31.86
JUNTS TARRAGONA
C/ Gasòmetre 24, 1è B
43001 TARRAGONA
Telf: 977.249.294
adorectarragona@gmail.com
Horari:
Dilluns 18h-21h. Dimecres
prèvia cita concertada
Josep Ponce: 626.226.328
Mari Luz Gómez:637.406.716
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Mantenir i consolidar les millores que
hem aconseguit. (contracte indefinit,
triennis, estadis,...)
+ Cal estar alerta i treballar, en uns
moments en que sembla que tot es
soluciona retallant, pel manteniment
de les dedicacions, els contractes i
els sous de tots els docents que treballen en l’actualitat.
+ Treballar per aconseguir el quart i
cinquè estadi.
+ Desenvolupar un mecanisme de
canvi de centre que tingui present la
realitat i la professionalitat dels docents de religió sense excloure al
professorat en actiu.
Desenvolupar els acords signats i pendents d’aplicació.
+ Que hi hagi, de manera ordinària,
dos únics models de contractació a
mitjà jornada i a temps complet, amb
dues úniques dotacions al centre coincidint amb els models de contractació.

+ La regulació del procés per assolir la
condició de fixa.
+ Posar sobre la taula noves propostes
d’acord.
+ Abordar el tema de la borsa de treball única per a possibilitar les substitucions de manera clara.
Treballar perquè hi hagi una percepció
positiva de la matèria de religió i dels
docents que la impartim tant per part de
la societat en general com del conjunt de
la comunitat educativa en particular, ens
referim als responsables polítics i administratius del Departament, a les direccions dels centres, als claustres i al personal administratiu que hi treballa, però
també a les famílies i l’alumnat, sobretot
aquelles famílies i alumnat que no opten
per la matèria de religió.
Consolidar la nostra proposta de formació continuada dels docents de religió de
tot Catalunya, creant espais de trobada i
formació.
Queda molta feina per fer i JUNTS podem
aconseguir-ho.
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