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TORNEM-HI AMB EL TEMA DE TREBALLAR LA PRIMERA 

SETMANA DE JULIOL 

 

Avui  s’han actualitzat els documents per a l’organització i la gestió dels centres 

en què s’estableix l’horari de mestres i professorat en general per iniciar les 

activitats d’organització del curs 2022-2023, un cop les del tancament del curs 

2021-2022. 

Tot i que hi ha personal docent que dedica el mes de juliol a fer activitats de 

formació, la direcció del centre pot convocar el professorat que tingui 

nomenament vigent durant el mes de juliol de 2022 i que, a més, hagi obtingut 

una destinació provisional al seu centre per al curs 2022-2023 en l'adjudicació 

de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2022, per tal 

d’organitzar el nou curs escolar durant els cinc primers  laborables de juliol. 

 

Durant el període indicat, el personal docent titular de la plantilla del centre tindrà 

l'horari laboral setmanal que s'estableix amb caràcter general per als funcionaris 

de la Generalitat de Catalunya, horari que actualment és de 37 hores i 30 minuts 

setmanals. 
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D’aquesta resolució s’extreu el següent: 

 

1. El Departament no obliga a anar a treballar els cinc primers dies de juliol. 

Per tant, la responsabilitat de la decisió és exclusiva de les direccions dels 

centres. 

2. En cap cas especifica que s’hagi d’anar a treballar els cinc dies, sinó 

que es pot convocar alguna reunió. 

3. Molts ens preguntem què pot passar si un docent pateix un accident 

laboral i té contracte en vigor en un altre centre. De qui en serà la 

responsabilitat? 

Davant aquesta esperpèntica situació, el SINDICAT ASINPRE vol manifestar 

que, després de dos duríssims anys de pandèmia, on el professorat s’ha deixat 

la pell i la salut davant el menyspreu del Departament, dedicant-ne més de les 

37 hores 30 minuts reglamentàries, ens sembla inconcebible que les direccions 

d’escoles i instituts castiguin el seu personal obligant-los a anar a treballar la 

primera setmana de juliol. 
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De quina manera ha d’actuar el professorat? 

 

Primer: Exigint per escrit a les direccions, en cas de ser convocats a alguna 

reunió durant aquella setmana, el dia o els dies que s’hi ha d’anar, el motiu de la 

convocatòria i l’horari, incloent-hi aquest l’hora d’entrada i de sortida. 

 

Segon: En el cas que algun docent no assisteixi a la reunió perquè aquesta no 

reuneix els requisits formals de la convocatòria, pot ser que la direcció del centre 

comuniqui la seva absència i això pot suposar el descompte proporcional en la 

nòmina següent. Això portarà, inexorablement a un recurs que pot resultar 

favorable, ja que segons la normativa vigent, el curs acaba el 30 de juny. 

 

Tercer: Suposant que finalment el professorat d’algun centre decideix anar a 

treballar durant la primera setmana de juliol, des del sindicat ASINPRE creiem 

que els claustres s’haurien de replantejar el fet de fer activitats complementàries, 

com ara sortides o colònies, vista la prepotència del conseller i la nul·la capacitat 

d’empatia amb un professorat que ha estat sempre al peu del canó en els 

moments més difícils. Des d’ASINPRE tenim clar que els alumnes no han de 

pagar les males praxis de la Conselleria, però  tenim el dret a complir l’horari 

que ens obliga segons la normativa i de manera rigorosa. Sempre hem fet 

més hores de les assenyalades i no hem dit res. Potser és el moment de plantar-

s’hi. Qui sap si així ens tindran més en compte.  

 

No és pels dies de juliol; és la teva dignitat la que 

està en joc!!! 
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