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COMITÈ INTERCENTRES
4 DE NOVEMBRE DEL 2014
Educació Especial
Informació Important!!!
El Departament d’Ensenyament ens comunica
que s’està elaborant un nou decret d’educació
especial i que l’administració té la intenció de
tornar a recuperar les meses tècniques
d’educació especial, i que la primera està
convocada per al proper divendres 5 de
desembre.
USTEC·STEs (IAC) recorda al Departament
que aquest decret no pot modificar les
condicions laborals dels professionals de
l’Educació Especial sense passar abans per la
mesa general de funció Pública i continuarà
lluitant per restablir la jornada laboral,
actualment imposada i modificada, dels
educadors d’Educació Especial.
A més vam denunciar la contractació d’Auxiliars d’Educació Especial en lloc
d’Educadors d’Educació Especial, a les USEE, malgrat que el Departament ho continua
negant i, alhora, vam ressaltar els resultats negatius que s’han donat a les darreres
avaluacions de riscos laborals en aquest sector educatiu.

Borsa de treball
USTEC·STEs (IAC) va manifestar, un cop més, com cada inici de curs, que hi ha hagut
dificultats amb l’actual funcionament de la borsa de treball del personal laboral.
Vam tornar a insistir en els següents punts:
-

Obertura de la borsa.
La constatació i publicitat dels aspirants en actiu.
Actualització de la puntuació de l’experiència professional.
La falta d’aspirants en diferents categories provisionals per a la
cobertura de substitucions.

El Departament manté la voluntat de continuar treballant perquè no es tornin a produir
aquestes situacions i ha manifestat que, possiblement, hi hagi obertura de la borsa en
algunes categories.

Llars d’infants
USTEC·STEs (IAC) manifesta la greu situació en què es troben ara mateix les nostres
llars d’infants i exigeix al Departament la revisió dels criteris d’assignació del personal de
neteja i cuina de les nostres llars.
Sobre el tema de les matriculacions a les nostres
llars, denunciem la poca promoció que en fa el
Departament a les famílies. Alhora que destaquem i
valorem la gran importància que té aquesta etapa
educativa.

Cordialment.
Personal Laboral USTEC·Stes (IAC)
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