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TEMPS D’ESBARJO, TEMPS NO LECTIU?
El Departament es planteja incrementar l’horari lectiu del professorat per la via de 
no considerar temps lectiu tot el temps d’esbarjo

Fonts oficials del Departament d’Educació han anunciat a la Mesa Sectorial del passat dimecres 5 de maig de 2010 a les 
organitzacions sindicals representatives que s’està preparant un decret sobre la jornada laboral del professorat que desenvolupi 
l’article 135 de la Llei d’Educació de Catalunya.

Aquest decret ha d’establir, en el marc de les 37,5 hores de treball  setmanals que fixa la Llei de la Funció Pública, la jornada 
ordinària i les jornades especials del professorat, com també la distribució ordinària de la dedicació horària setmanal del professorat 
a les activitats escolars en el centre i la participació en les activitats extraescolars i complementàries.

Les mateixes fonts van comunicar que, en el marc de la distribució de la jornada ordinària dedicada a les activitats escolars, el 
Departament d’Educació s’inclinava perquè el temps d’esbarjo no comptés dins de l’horari lectiu del professorat d’infantil i primària 
quan aquest no faci torn de vigilància.

El Departament entén que, aproximadament, el professorat de primària realitza una sessió de ½ hora de vigilància de pati a la 
setmana, per tant la resta, dues hores (4 mitges hores), no hauria de considerar-se com horari lectiu i, per tan l’horari lectiu de 
23 hores no inclouria les hores d’esbarjo, convertint-se a la pràctica en 25 hores lectives i, per tant, la possibilitat de pèrdua de la 
tarda lliure.

USTEC·STEs, CCOO i FETE-UGT rebutgem amb fermesa aquesta mesura ja que suposaria un atac sense precedents a les 
condicions de treball del professorat i comportaria, en si mateixa, un expedient de regulació d’ocupació ja que de cada 12 llocs de 
treball, 1 estaria en perill de supressió, la qual cosa afectaria greument als llocs de treball ocupats per el personal interí de primària.

Aquesta mesura unida a les que ja s’estan portant a terme com els retalls de plantilles a molts centres, als serveis educatius, 
els tancaments de grups de batxillerat, els canvis en l’organització del treball, en el model de gestió i en la provisió de llocs de 
treball que possibiliten els decrets d’autonomia i direcció que es publicaran properament, comporten una autèntica reconversió de 
l’ensenyament públic.

Davant d’aquesta situació és necessària una resposta contundent del conjunt del professorat que aturi les pretensions del 
Departament d’agreujar la situació que pateix avui l’ensenyament públic i el seu professorat, pretensions que no tenen límit i cada 
dia que passa són més greus.

EN DEFENSA DE LES 23 HORES LECTIVES
EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC I LA SEVA QUALITAT
CONTRA LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
JA N’HI HA PROU!   ATUREM-LOS!
MOBILITZA’T PER TU, PER L’ENSENYAMENT PÚBLIC

USTEC•STEs       CCOO      FETE-UGT
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