Per començar què és JUNTS?
JUNTS som mestres i professorat de religió de centres públics que ens presentem a les eleccions
sindicals del proper 6 d’abril de 2011 per a defensar unes condicions laborals i professionals dignes
per als docents de religió. (PILAR)
JUNTS som un projecte col·lectiu que sorgeix de l’experiència acumulada al llarg d’aquests anys de
treball sindical, som les persones que hem possibilitat els acords amb l’Administració, uns acords que
han fet que les nostres condicions laborals actuals siguin infinitament millors que les que teníem nou
anys enrere. (FERRAN)
JUNTS som una comunitat de mestres i professorat de religió que tenim la voluntat de sumar des de
la complicitat d’un projecte compartit: defensar la professionalitat del docent de religió i de la
importància que té per a la formació integral de l’alumnat la nostra presència i la de la nostra matèria
en els centres públics. (LUISA)

Quines són les prioritats de JUNTS a nivell laboral?
El primer objectiu és mantenir i consolidar les millores que hem aconseguit (contractació indefinida,
triennis i sexennis, hem d’aconseguir el quart i cinquè estadi). Cal estar alerta, ningú no ha de tenir la
temptació de voler estalviar a compte de mestres i professorat de religió. (JORDI)

La gent de

JUNTS

En segon lloc s’han de desenvolupar els acords signats pendents d’aplicació. Hem aconseguit que hi
hagi, de manera ordinària, dos únics models de contractació a mitja jornada i a temps complet, cal
anar cap a dues úniques dotacions en els centres: d’una jornada sencera o de mitja coincidents amb
els models de contractació. També cal aconseguir que el Departament faci la proposta sobre procés
que haurem de seguir per assolir la condició de fixes. Sense oblidar que s’ha d’arribar a un acord sobre

el mecanisme que ha de permetre cada curs escolar canviar de centre per aquells docents que així ho
desitgin. (FERRAN)La tercera línia de treball que volem fer és posar sobre la taula noves propostes
d’acord. Cal abordar el tema de la borsa de treball dels docents de religió per a possibilitar un procés de
substitucions fluid, tothom que causa baixa ha de tenir la tranquil·litat que el seu alumnat està
degudament atès. Treballarem per el reconeixement dels mestres de religió com especialistes de la
matèria i pel cobrament del complement específic d’especialista. També hem de plantejar el tema dels
docents majors de 55 anys, hem de tendir a que aquest col·lectiu treballi en un sol centre i se li apliquin
les reduccions previstes per a la resta dels docents, cal assegurar una jubilació digna. Cal vetllar per a
que al nou conveni es mantinguin les jubilacions parcials per als majors de 60 anys. (BERNAT)

Com es pot avançar cap aquesta percepció positiva de la religió a l’escola
que proposeu des de JUNTS?

Però, per sobre de tot hem de treballar per mantenir les dedicacions, els contractes i els sous de totes
les persones que actualment fem de mestres i professorat de religió, tot un repte en un moment de crisi
econòmica com l’actual. (MIGUEL ANGEL)

JUNTS reivindiquem l’autoestima professional del nostre col·lectiu perquè no podem demanar que
els altres tinguin la percepció positiva de la nostra professió si no ens ho creiem els que ens hi
dediquem. (PILAR)

Quines són les propostes i compromisos de JUNTS a nivell professional?

Què aporta un/a mestre o professor/a de religió que no aportin altres
docents?

Som conscients que es tracta d’un treball lent, però absolutament necessari. El primer que volem
aconseguir és que les persones que ens hi dediquem ens traiem complexos de sobre. Som
professionals de l’ensenyament de la religió i estem orgullosos de ser-ho. Nosaltres no hem entrat
per la porta de darrera ni de cap forma il·lícita, hem accedit a una feina que ens agrada per l’única
via legalment establerta. Ens prenem seriosament la nostra feina i la fem el millor que podem, als
centres en els que impartim classes fem el que hem de fer, no som un frau. (FERRAN)

Per a nosaltres és fonamental que hi hagi una percepció positiva de la matèria de religió i dels docents
que la impartim tant per part de la societat en general com del conjunt de la comunitat educativa en
particular.

I quan parlem de comunitat educativa ens referim als responsables polítics i administratius del
Departament, a les direccions dels centres,als claustres i al personal administratiu que hi treballa, però
també a les famílies i l’alumnat, sobretot aquelles famílies i alumnat que no opten per la matèria de
religió. (LUISA)

Mestres i professorat de religió estem compromesos amb l’educació i la formació integral del
nostre alumnat. Creiem que cal ensenyar a les persones a observar atentament la realitat que els
envolta, a reflexionar tenint punts de referència ferms i a actuar responsablement. Per a nosaltres és
important educar per a què les persones tinguin la capacitat de conrear la interioritat i puguin gaudir
del silenci.
Creiem que s’ha d’educar a les persones per a que descobreixin que tot a la vida té un sentit que cal
descobrir en el més profund d’un mateix. Només així les persones poden establir unes relacions
sanes amb si mateixes, amb els altres, amb la natura i, si volen, amb el transcendent. I per això és
important poder oferir classes de religió. (JORDI)

Com pot millorar les condicions de treball de mestres i professorat de
religió aquest canvi de percepció de la matèria i dels docents de religió que
proposeu?
És molt important que tot docent de religió tingui una actitud assertiva, és a dir, que es faci
respectar com a persona i com a professional, que pugui manifestar lliurament i amb tranquil·litat
el seu parer sense por a que es puguin veure afectades les seves condicions de treball. Som docents
de religió, és la nostra especialitat, no ens podem veure abocats a ser especialistes de tot que és el
mateix que no ser-ho de res. Sabem que hem de complementar la nostra dedicació però no fent
qualsevol cosa, no canviant cada curs de matèries, alumnat, espais, etc. No necessitem que ningú
“ens perdoni” per ser mestres o professorat de religió. Amb una percepció positiva de la presència
de la matèria de religió i dels docents que la impartim en els centres públics tot aniria molt millor.
(LOURDES)

Quin paper penseu la gent de JUNTS que ha de tenir la formació
continuada dels docents de religió?
JUNTS som la gent que en els últims anys hem organitzat més cursos de formació adreçats al
col·lectiu de docents de religió de tot Catalunya. L’experiència ha estat molt interessant i ens ha
donat molts elements per a la reflexió, el que més valoren les persones que han participat és la
possibilitat de compartir unes jornades de treball amb altres docents de la nostra matèria. Sovint el
nostre és un treball solitari, difícilment hi ha centres amb més d’un docent, per això tenim tanta
necessitat de trobar-nos amb altres docents de religió. Per això hem creat dos espais permanents
de trobada i formació, un adreçat a mestres de primària coordinat per Lourdes Monfort i un altre a
professorat de secundària coordinat pel Ferran Piñeiro. Aquests dos espais conviuran amb els
cursos de formació per a tots plegats com hem fet fins ara. (BERNAT)

Per últim, per què s’ha de votar JUNTS el proper 6 d’abril?
És un moment importantissim per al nostre col·lectiu. Si donem suport a JUNTS tindrem més força
per arribar a acords amb l’Administració. Us animem a reflexionar sobre la feina dels sindicats per tal
de prendre consciència de quin treballarà millor per defensar els nostres interessos. Per la seva
experiència, per la seva correcta actuació davant dels diferents interlocutors, per la seva capacitat
d’arribar a acords i per l’esforç del dia a dia, tenint com objectiu primordial dedicar totes les energies
a beneficiar tot el col·lectiu de mestres i professorat de religió, JUNTS és l’elecció correcta.
JUNTS és l’elecció correcta perquè actua amb molta cura de no fer cap pas que pugui ser perjudicial
pel nostre col·lectiu i ho fa sense atacar ningú. Les persones de JUNTS dediquem els nostres esforços
a construir, avançar i millorar. Som conscients que els temps canvien i que cal adaptar la manera de
fer al moment que vivim, no ens podem quedar ancorats en el passat. JUNTS som persones que
treballem per ajudar als docents de religió davant de les dificultats que es troben, tenim cura de
les paraules que diem i del que fem, perquè sabem que poden afectar negativa o positivament el
nostre col·lectiu. JUNTS és un sindicat que treballa per a tot el col·lectiu de mestres i professorat de
religió dels centres públics de Catalunya. Vota JUNTS perquè cada pas sigui un pas endavant!
(LOURDES).
Perquè aquest dia escollim les persones que volem que ens representin, les persones que han de
defensar els nostres drets laborals i professionals. Escollim les persones que han de representar el
nostre col·lectiu davant l’Administració educativa, però que també ho faran davant el Govern, els
partits, els sindicats, l’Església, etc. Aquest dia les dones i els homes de JUNTS són l’elecció correcte,
la millor elecció, perquè combinen gent amb experiència i gent nova, perquè són les persones i els
professionals que millor ens poden representar. (MIGUEL ANGEL)

