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AVÍS A LES DIRECCIONS DELS CENTRES SOBRE LA FINALITZACIÓ 

DEL CURS I AL PROFESSORAT COM ACTUAR EN EL CAS DE SER 

CITAT A TREBALLAR ELS PRIMERS DIES DE JULIOL 

 

El curs finalitza el 30 de juny per a tot el professorat, el departament 

una vegada més deixa en mans de les direccions dels centres 

declinant les seves responsabilitats per poder convocar al professorat 

alguna reunió els cinc primers dies de juliol per preparar el curs 2022-

2023. 

 

 

 

Davant l'allau de denúncies que el professorat està realitzant davant 

del nostre sindicat de convocatòries de 8:30 a 15 hores de dilluns a 

divendres, per fer formacions, fins i tot a la tarda 

. 
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Què ha de fer el professorat 

 

1. El professorat haurà de demanar per escrit els dies l'horari i els 

motius pels quals se'l convoca a reunions. Si el motiu de la 

reunió no es preparar el curs 2022-23,  no deurà anar a treballar 

 

2. El professorat que finalitza el  contracte el 30 de juny fins i tot 

cobri el mes de juliol, no ha de treballar al centre el mes de juliol 

. 

3. El professorat de baixa no ha d'anar de cap manera a treballar 

al juliol, i no ha de justificar la baixa més que al centre que té 

en vigor el contracte, perquè recordem el curs comença 1 de 

setembre. 

4. El professorat que no tingui cap contracte i el seu nomenament  

comenci el 1 de setembre de cap manera ha d'anar a treballar. 

 

 

Avisem totes les DIRECCIONS que són les úniques 

responsables de fer treballar al professorat sense contracte, 

que hem posat denúncia en Inspecció de Treball perquè es 

passi pels centres a denunciar al professorat que no tingui 

contracte al centre. 
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Al professorat us recordem que si deixes que trepitgin els teus drets 

i tu no fas res per defensar-los els perdrem, només tu els pots fer 

respectar perquè el curs acaba el 30 de juny. 

 

Denuncia els abusos i deixa de ser servil a canvi que et reclamin. 

 

Animem el professorat a no anar a treballar  l'1 de juliol  i a denunciar 

els abusos 

Us recordem que el professorat no cobra especial dedicació, podeu 

consultar les taules salarials del que implica mensualment, ni ens 

paguen complement de productivitat, ni tenim compensació de dies 

moscosos com la resta de funcionaris, i no disposem d'aire 

condicionat a les nostres classes  

 

Mentre d'altres sindicats s'omplen la boca de bones paraules i no 

reaccionen quan estan trepitjant els teus drets, nosaltres estem amb 

tu defensant-te  i fent-te costat des del minut zero 
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