www.juntsdocentsreligio.cat

Per entrar a ATRI

La gent de

Entrar a l’adreça web: https://atri.gencat.cat/
Fer-ho amb el programa Internet explorer, amb
Motzilla no sempre funciona correctament.

Clicar a l’apartat d’expedient i
formació.

Introduir el
nom d’usuari i

JUNTS
gener 2012

Assignació de destinacions
Junts no signa la resolució del Departament per la qual s’assig-

la contrase-

nen destinacions definitives al professorat de religió amb con-

nya. Si no ens

tracte indefinit en cendres docents públics del departament

en recordem
la podem demanar a la secretaria del
centre.

Calendari de reunions informatives
Per tal d'informar-vos de sobre el procediment per a l'adjudicació de places definitives
del professorat de religió. Esperem la vostra participació.
TARRAGONA

BARCELONA

Dia: Dimecres, 18 de gener
Hora: 18,15
Lloc: Institut Antoni de Martí
i Franquès
C/ Enric d'Ossó, 3

Dia: dissabte 28 de gener
Hora: 10h-13h
Lloc: Sala d’actes del Seminari
Conciliar de Barcelona
C/ Diputació 231
(L1-L2 Universitat)

LLEIDA

Dia: dissabte 4 de febrer
Hora: 10h
Lloc: Sala d’actes de la Diputació.
c/Carme, 26

GIRONA

Dia: Dijous, 9 de febrer
Lloc: Col·legi Maristes de Girona
Avinguda Tarradellas 5-7

JUNTS no ha acceptat la proposta ens els termes que s’ha presentat, ja que bàsicament no recull els 6 punts que nosaltres hem plantejat des de l’inici del procés.
1. Que tot el professorat de religió que està contractat en l’actualitat continuï treballant després de la finalització del procés d’assignació de destinacions.
2. La racionalització de les dotacions de les ZERS de tal manera que totes elles
quedin a mitjà jornada o jornada sencera.
3. Que els docents de religió que van treballar abans del 2007 amb la titulació re-

Ens podeu trobar...
JUNTS TARRAGONA

C/ Gasòmetre 24, 1è B
43001 TARRAGONA
Telf: 977.249.294
adorectarragona@gmail.com

JUNTS GIRONA

C/ Sta. Eugènia 68, pral.2a.
GIRONA
(A prop de la Tresoreria de la
Seguretat Social)

Horari:
Dilluns 18h-21h.
Dimecres prèvia cita concertada

Horari:
Dimarts, dimecres i dijous
16.30h-19h. Prèvia cita concertada.

Josep Ponce: 626.226.328
Mari Luz Gómez:637.406.716

Bernat Villaronga:
616.096.319 bvillaro@xtec.cat
Mercè Mola: mmola@xtec.cat

querida en el moment de la seva contractació (Diplomats en Ciències Religioses o
JUNTS LLEIDA

Ptge. Pompeio 4, 6è. LLEIDA
Telf: 973.244.661
Horari:
Dimecres i dijous. De 9h a
13.30h.
Montse Batlle: 690.731.602
monbat@lleida.org
Julia Lladonosa: 660.49.31.86

d’altres titulacions equivalents) tinguin el mateix tractament en tot el procés.
JUNTS BARCELONA

C/ Ausiàs March 26, 3r-1a. BARCELONA
Molt a prop de: Metro L-1 Plaça Urquinaona. Renfe: Plaça Catalunya.
Telf. despatx: 93.317.61.62
juntsdocentsreligio@gmail.com
Horari:
De dilluns a dijous 16.30h. a 19h.
Dimecres de 10-13h
Bernat Villaronga: 616.096.319
Miguel Àngel Hernández:
616.593.637
Lourdes Monfort: 653.388.953
Luisa Mª Sánchez: 605.205.296

JUNTS-SINDICAT DE DOCENTS DE RELIGIÓ DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DE CATALUNYA

4. Que els docents de religió que treballen en l’actualitat amb una llicenciatura a
Primària puguin mantenir el seu lloc de treball. Que se’ls possibiliti l’accés a Secundària o se’ls mantingui a Primària amb les mateixes condicions que els docents de
primària.
5. Que no es vegin reduïdes les dotacions dels centres en el procés de publicació de
vacants.
6. Per nosaltres aquest procés no té sentit si no finalitza amb una contractació fixa.
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INDEFINITS
Abans 1 set 2007

CONTRACTE TEMPORAL
al curs 2011/12
SUBSTITUTS
INTERINS

Posteriors 1 set

Requisits:
Titulació requerida:
+ Primària: Magisteri, DECA /DEI de primària

OBLIGATORIAMENT HE DE

Assignació definitiva al centre o centres
del 2006/07 amb la dedicació actual
Vull canviar de centre,
completar jornada o no
hi ha dedicació al centre

Tinc tots els requisits

PUC

i acreditació de competència lingüística en català.

Tinc tots els
requisits

Vull romandrè al centre
o centres assignats
Prenc possesió definitiva

PUC

No he obtingut assignació o no he obtingut jornada sencera
i vull completar-la

Procediment especific per actes públics

Prenc possessió a 1 set 2012

en català.

(Transitòria)

Criteris de baremació:

Participar en el procediment general d’assignació de destinacions

He obtingut destinació definitiva

secundària i acreditació de competència lingüística

NO PUC PARTICIPAR

NO PUC PARTICIPAR

Prenc possessió a 1 set 2012

+ Secundària: Llicenciatura i DECA/DEI de

Proposta del bisbat corresponent a les peticions.

No tinc els requisits

He obtingut destinació definitiva

NO TINC ELS
REQUISITS

No he obtingut destinació definitiva
PARTICIPAR PROPER CONCURS

Procediment general d’assignació de destinacions:
És publicarà un llistat amb les vacants.
Cal fer una sol·licitud per participar en el procediment, acompanyada de la documentació que
s'al·legui. Informar-se abans a ATRI que és el que consta al nostre expedient.
Es pot demanar mitja, una o dues mitges dedicacions. Quan es demanin dues mitges només
s’assignarà destinació només quan s’obtinguin les dues simultàniament.
Només es pot obtenir destinació en centres d’un àmbit territorial, bisbat per al qual es disposi de
la proposta.
La resolució recollirà el barem d'adjudicació a emprar en el concurs de mèrits pels quals s’assignen les destinacions.
Abans de la resolució els que han participat voluntàriament podran desistir del procediment.
Es publicaran les assignacions i es prendrà possessió de la destinació amb data d’1 de setembre
2012.

1. Experiència docent

(màxim, 24 punts)
1 punt per any
0.85 punts per any en diferent nivell educatiu
0.4 punts per any en centres no públics

2. Exercici de càrrecs directius i altres (màxim,5 punts)
0.4 punts per any com a càrrec directiu
0.3 punts per any com a coordinació de cicle, cap de seminari, de departament i
funció tutorial

3. Titulacions acadèmiques diferents de la requerida per
formalitzar el contracte (màxim,5 punts)
- En centres superiors de ciències eclesiàstiques:
4 punts per màster o doctorat
3 punts per llicenciatura o grau
2 punts per diplomatura
- Altres titulacions universitàries:
3 punts per màster o doctorat
2 punts per llicenciatura o grau
1 punts per diplomatura
0.5 punts per escola oficial d’idiomes avançat, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny o de formació professional, o pel títol de música o dansa dels
conservatoris.

4. Activitats de formació i perfeccionament (màxim, 3 punts)
- Contingut directament relacionat l’ensenyament de la religió:
Ponent: 0.2 punts per cada bloc de 5 hores
Assistent: 0.25 punts per cada bloc de 15 hores.
- Contingut no directament relacionat:
Ponent: 0.06 punts per cada bloc de 5 hores.
Assistent: 0.15 punts per cada bloc de 15 hores.

5. Certificats coneixement de la llengua catalana.
2 punts per cada certificat
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