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Personal laboral del
Departament d’Educació
El personal laboral que realitza tasques educatives als centres presenta, en alguns aspectes, certes
particularitats diferenciadores respecte al personal docent dels mateixos centres que ens agradaria arribar
a aclarir amb aquestes quatre ratlles, sobretot les que referim tot seguit i que han generat certes disfuncions
(i tot un seguit de consultes i queixes) rebudes fonamentalment d’EEE i TEI d’ incorporació recent als
centres públics del Departament d’Educació.

AJUTS DE MENJADOR
El personal PAS i laboral que faci jornada partida i el personal que realitzi una altra jornada i treballi a la
tarda en concepte de recuperació horària un mínim de dues hores, té dret a un val menjador per cada dia
treballat. La petició la fa la direcció del centre als serveis territorials corresponents amb un mes d’antelació.

FORMACIÓ
La formació del personal és un dret i un deure regulat per l’Acord general sobre condicions de treball del
personal de l’àmbit d’aplicació de la Mesa General de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i
garantit pel VI conveni col·lectiu únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Té com a objectius desenvolupar les competències professionals i millorar les competències del personal
”amb vista a la mobilitat i a la promoció horitzontal i vertical..., independentment de les tasques que
desenvolupen”.
Per donar-hi compliment, el Departament d’Educació programa anualment cursos generals i específics per
a cada professió, als quals pot assistir-hi el personal laboral.
El servei de formació publica l’oferta formativa a principis d’any, incloent-hi el període d’inscripció.
Tanmateix, el personal laboral que presta serveis a centres educatius “ha d’assistir a les activitats
formatives que es realitzin relacionades amb les seves funcions” (tal com consta a les instruccions d’inici
de curs).
Som, com sempre, a la vostra disposició per a qualsevol aclariment o consulta a:
www.sindicat.net “personal laboral”.
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