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PREACORD SOBRE CALENDARI I HORARI DE LES LLARS D’INFANTS
A la darrera reunió de 7 de juny el Comitè Intercentres del
personal laboral i els representants del Departament
d’Educació hem arribat a uns preacords sobre el calendari i
l’horari per a les Llars d’Infants pròpies.
Les activitats del personal de les llars comencen l’1 de
setembre de 2005 i finalitzen el 15 de juliol de 2006.
L’horari laboral entre l’1 i el 15 de setembre de 2005 i el
període laborable del mes juliol de 2006 serà de 9 a 14 hores.
Les VACANCES de NADAL van del 22 de desembre fins al 8
de gener i les de SETMANA SANTA del 8 al 17 d’abril.
Per compensar el fet que el curs vinent ELS INFANTS
comencen el dia 12 DE SETEMBRE els centres es poden
acollir a 3 dies festius no consecutius de lliure disposició.
Al gaudi d’un dia més de lliure disposició hem d’afegir per al
curs 2005-2006 un dia més de vacances de Nadal i un dia al
juliol, doncs el 14 és divendres per tant, el proper curs tenim
un canvi de 3x3.
A USTEC·STEs som conscients que més aviat és una
circumstància que ens ve donada per qüestió de calendari i
que s’ha de consolidar per a propers cursos .
Restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment al 93 302 76 06.
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